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RESUMO 

Este trabalho envolveu estudos nas áreas de Modelagem Geométrica, Técnicas de 

Modelagem e Interação Usuário-Computador e descreve a implementação de um Modelador de 

Moldes Tridimensional. Esse sistema tem o objetivo de prover o Simulador de Escoamento de 
Fluidos FREEFLOW 3D de uma ferramenta na qual o usuário possa construir o molde 3D onde 

um fluido será injetado, de uma forma fácil e intuitiva. 

O Modelador utiliza como técnicas de modelagem Varreduras e Curvas e Superfícies 
Livres NURBS. Para a interação com o usuário utiliza técnicas bidimensionais que auxiliam à 

defmição das faces geradoras necessárias aos algoritmos de modelagem. Já os moldes 

tridimensionais criados são representados internamente pela sua fronteira (Boundary 
Representation), usando uma estrutura do tipo semi-aresta (halfedge). 



ABSTRACT 

This work contains a study on topics of Geometric Modeling and User Interaction carried 

out for the development of a geometric modeler for describing tridimensional containers in a 

direct and intuitive manner. The modeler was developed to be integrated into a 3D Flow 

Simulator system called FREEFLOW 3D, in order to simplify the user task of describing the 
domain of the flowage. 

The implementation of the modeler is described, as well as its functionality and user 

interface. As modeling techniques, it uses Sweeping and the NURBS formulation. The containers 

are created from bidimensional faces which are used to generate their tridimensional forms. 

Efficient bidimensional interaction techniques are used to simplify the process of defming the 

faces. Once created, the surface of the containers is transformed into a solid object with tickness, 

and then stored as a boundary data structure (B-Rep). 
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cAPÍrrrr,o 1

rNTRonuçÃo

1.1 CONSTDERAÇOES TNTCIATS

A utilização de técnicas de simulação nos meios científico e industrial vem se tornando

cada vez mais ampla. Pode-se dizer que, em ambos os casos, simulagões são utilizadas para

facilitar a compreensão e o estudo de problemas e fenômenos, pennitindo que variáveis ligadas

aos mesmos sejam alteradas e as conseqüências analisadas, sem maiores custos. Geralmente,

consegue-se com isso melhores resultados e barateamento do processo de produção.

Paru tealizar uma simulação, deve-se primeiramente representar o problema através de

algum modelo. Nesse contexto, o computador pode fi.rncionar como uma ferramenta eficiente que

provê técnicas para a criação e construção de modelos, podendo fomecer informações sobre os

mesmos e mecanismos eficientes para a representação e observação de seu comportamento.

Dentro desse processo, a Computação Gráfica tem se expandido e fomecido técnicas

que facilitam, principalmente, a construção e visualização de modelos geométricos e dos

resultados gerados com a simulação. Essas técnicas, devidamente combinadas, permitem também

a visualização dinâmica de fenômenos que variam com o tempo, resultando ngma importante

ferramenta para o processo de simulação.

Entre outras, a Mecânica de Fluidos é uma das áreas que vem se beneficiando dos

avanços em técnicas de Modelagem Geométrica, Interação Usuário-Computador e

Visualização Computacional. Juntas, essas áreas possibilitam a visualização e compreensão dos

resultados numéricos volumosos e complexos gerados através de suas simulações.
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Entre os problemas de mecânica de fluidos, existe uma classe especial denominada

"escoamento com superfícies liwes". Esse tipo de escoamento está presente no dia-a-dia de cada

um: o escoamento das ondas do mar, a âgua a fluir da tomeira, o enchimento de um copo de
chopp, etc. Eles também aparecem em muitas aplicagões induskiais, tais como enchimento de

moldes þrojeto de injetores usados na indústria alimentícia), modelagem do escoamento de

metais líquidos, injeção de fluidos em moldes complexos (industria plástica), etc. portanto,

existe um grande interesse no desenvolvimento de técnicas computacionais capazes de simular
esse e outros tipos de escoamento.

1.2 MOTTVAçÃo n OBJETTVOS

Está em desenvolvimento no ICMSC-USP um sistema computacional para a simulação
de escoamento de fluidos, denominado FREEFLOW (Procs. Fapesp 946019-2, CNpq
523141194-7) [Tom96]. Esse sistema possibilita a análise e a observação do escoamento de

fluidos viscosos incompressíveis com superfícies livres. O FREEFLOW recebe como dado de

entrada, além de outras informações, o domínio do fluido, ou seja, o molde dentro do qual esse é

introduzido. Com base nessa informação e no resultado da simulação, é possível visualizar a

distribuição do fluido dentro do molde, em intervalos regulares de tempo. O FREEFLOW estát

disponível em duas versões: o FREEFLOW2D é um simulador de escoamentos bidimensionais,
isto é, no plano. O FREEFLOW 3D é uma versão que modela e resolve problemas de

escoamentos em três dimensões.

Assim como a simulação requer a especificação do molde, a visualização do escoamento

requer uma representação visual do mesmo. Antes do desenvolvimento de ferramentas de

computagão gráfica de auxílio a essas tarefas, a especificação do molde era rcalizada através da

introdugão das coordenadas dos pontos referentes ao seu bordo, um processo dificil por ser
pouco intuitivo e propenso a enos. Já os resultados das simulações eram estudados apenas no seu

formato numérico, dificultando em muito o entendimento do processo.

'Ferramentas de computação gráÊrcapan a construção de moldes e para visualização do
escoamento do fluido em duas dimensões (2D) jáL foram construídas e encontram-se em

funcionamento no ICMSC [Kok97]. Para a construção dos moldes, essas fenamentas utilizam
técnicas de instanciamento de primitivas e aproximações/interpolações por Splínes Cúbícas

2



Capítulo I - Introducão

e B-Splínes. O objetivo principal dessas ferramentas foi, além de possibilit¿r a descrição de um
grande coriunto de formas geométricas (moldes), o de prover o sistema FREEFLOW 2D de uma
interface gráfica amigável que permita a sua utilizaçãopor usuiários não especialistas [Kok97].

Analogamente, foi proposto o desenvolvimento de um Modelador de Moldes e de um
Visualizador de Escoamento, ambos em três dimensões (3D), a serem acoplados à versão 3D do
sistema FruEEFL}W. O trabalho aqui apresentado teve como objetivo principal desenvolver o
Modelador de Moldes Tridimensional, utilizando técnicas de modelagem geométrica e de

interação usuário-computador. Com a utilização dessas técnicas, procgrou-se desenvolver um
produto que oferega ao usuário ferramentas para a descrição de moldes nos quais serão i4ietados

fluidos, além de proporcionar uma interface amigável a partir da qual um usruirio não especialista

em técnicas de modelagem geométrica possa criar e manipular os moldes.

1.3 ORGANTZAÇÃO DESSA DTSSERTAÇAO

O presente trabalho está organizado em sete capítulos e um apêndice, cujo conteúdo é

brevemente descrito a seguir:

Neste capítulo é apresentada uma introdução ao trabalho desenvolvido, bem como a

motivação e os objetivos associados ao desenvolvimento do mesmo.

O Capítulo 2 apresenta um estudo sobre modelos geométricos, sistemas de modelagem
geométrica e modelos sólidos. Também descreve a estrutura de representação intema utilizada no

Modelador de Moldes, uma estrutura B-Rep (Boundary Representation).

O Capítulo 3 apresenta um estudo sobre as Técnicas de Varredura, descrevendo sua

formulação matemática e os tipos de varreduras Translacionais e Rotacionais implementados no

Modelador.

O Capítulo 4 contém um estudo sobre autilização de curvas e superfícies no espaço 3D.

Apresenta ainda a formulação matemática das Splines Cúbicas como técnica de interpolação de

curvas e superficies, e as formulações Bézier, B-Spline, B-Spline Racional e NUSBS como

técnicas de aproximação, colocando quais são as principais características de cada uma delas.

O Capítulo 5 apresenta um levantamento bibliográfico sobre as principais técnicas de

interação tridimensional com o usuário, agrupando-as em dois grupos principais: as que auxiliam
em nível de entrada de dados e as que auxiliam em nível de saída de dados.

3



I-
O Capítulo 6 descreve a implementação do Modelador de Moldes Tridimensional.

Apresenta uma síntese dos principais procedimentos e frrnções implementados e figuras
correspondentes às telas do Modelador para ilustrar o poder descritivo do mesmo. Essas figuras
são apresentadas também com o objetivo de auxiliar o entendimento de alguns processos e,

também, para exemplificar os resultados obtidos.

O Capítulo 7 conclui a dissertação apresentando as contribuições trazidas pelo
desenvolvimento deste trabalho e sugere possíveis extensões e futuros trabalhos.

O Apêndice A apresenta como o software VTK (Vßualizatíon Toolkit) foi utilizado para

permitir a visualizagão dos moldes gerados no Modelador em sua forma "sólida,'(tonalizada).

4



cAPÍrrrr,o 2

MoDELAGEM cnonnÉTRrcA

Ao desenvolver um sistema de modelagem geométríca deve-se ter bem definidos os

conceítos referentes aos modelos a serem gerados e à estrutura interna do sístema. Neste

capítulo apresenta-se conceitos relacionados à Modelagem Geométrica, sistemas de modelagem

e modelos sólidos tridimensionais.

2.1 cONSIDERAÇOnS INTCIAIS

Um modelo representa um substituto conveniente e econômico para um objeto, seja esse

real ou imaginário, pois é mais barato de ser construído, mais flácil de ser alterado e mais simples

de ser analisado. O principal objetivo na construção de um modelo é realizar simulações com o

mesmo. Uma simulação por computador economiza tanto tempo quanto dinheiro, e a análise

computadonzada de modelos geométricos resulta em produtos melhores e mais baratos [GolS7].
Além disso, um modelo também pode ser usado como uma forma de documentação, por

exemplo, ao transmitir informagões sobre um projeto entre os engenheiros de uma empresa.

Segundo Mortenson [Mor85], o termo Modelagem Geométrica refere-se a r¡ma coleção

de métodos usados para definir a forma e outras características geométricas de um objeto. Tais

métodos são uma síntese de outros campos: geometria analítica e descritiva, topologia, análise

numérica, cálculo vetorial, entre outros.



Capítulo 2 - Modelasem Geométrtca

A modelagem geométnca é uma importante ferramenta de projeto e manufatura na

indústria modema, constituindo o ingrediente primordial em sistemas de CAD - Computer Aided
Design, Computação Gráfica, arte auxiliada por computador, animação, simulação, robótica, etc.

Avanços em quaisquer desses campos dependem de se encontrar melhores formas de gerar e

manipular seus modelos geométricos.

Segundo Zharrg [Zha88] um bom modelo geométrico deve obedecer às seguintes

exigências:

1. Completude: o modelo deve conter uma variedade de informações sobre as quais

v¿ârias firnções possam ser executadas;

2. Simplicidade: deve ser possível criar o modelo de uma forma simples e direta, sem

que nenhuma característica especial de hardware sejaexigida;

3. Eficiência: deve ser possível aplicar operações ao modelo f;ícil e eficientemente, e

obter respostas rápidas;

4. Abertura (Extensíbílídade): deve ser possível obter informagões suficientes a partir

do modelo depois de eventuais expansões nas ñrnções que operam sobre o mesmo.

Nesse trabalho, procurou-se utilizar técnicas de modelagem geoméfüca que gerassem

modelos obedecendo às exigências acima. Além disso, as técnicas utilizadas não exigem um alto

conhecimento computacional ou geométrico por parte do usuário, apesar de apresentarem um

alto poder descritivo.

Nesse capítulo serão apresentados as principais tarefas que um sistema de modelagem

geornétrica deve ser capaz de rcalizar (segão 2.2). Já na seção 2.3, apresenta-se uma evolução de

como os modelos sólidos tridimensionais foram representados computacionalmente ao decorrer

dos tempos, bem como algumas propriedades que esses modelos devem obedecer. Na seção 2.4,

é descrita a estrutura de dados utilizada no Modelador para representação interna dos moldes 3D

juntamente, com os operadores de Euler que atuam sobre ela. A segão 2.5 apresenta algumas

considerações finais sobre o capítulo.

6



Geométrica

2.2 SISTEMAS DE MODELAGEM GEOMÉTNTC,I

De acordo com Gomes [Gom90], ao desenvolver um sistema de modelagem geométrica

deve-se definir de modo bastante claro o wriverso dos objetos que se deseja construir. porém, de

uma forma geral, pode-se definir algumas tarefas que o sistema deverá realizar em relação ao

modelo. São elas:

1. Criação do modelo;

2. Representação do modelo;

3. Análise das propriedades do modelo

A criação do modelo baseia-se em métodos geométricos e de análise numérica, e envolve
a utilização de técnicas de modelagem. Com o objetivo de prover o Modelador de Moldes com
um conjunto de técnicas de flicil aprendizagem e alto poder descritivo, utilizou-se nesse trabalho
Técnicas de Varredura associadas a Curvas e Superficies Livres no Espaço 3D.

As Técnicas de Varredura descrevem um objeto 3D através da definição de uma face

planar e de uma hajetória não coplanar à face a ser percorrida por esta. Os tipos mais comuns de

varredura são a rotacional e a translacional. Já as curyas e superficies apresentam diversas

vantagens quando utilizadas na modelagem de formas liwes. Além do alto grau de liberdade e da

suavidade das formas obtidas, a sua utilização possibilita uma descrição de objetos compacta e

de flácil manipulação [Far90]. Essas técnicas serão descritas detalhadamente nos capítulos 3 e 4,

respectivamente.

A representação do modelo se utiliza de técnicas de estrutura de dados e topologia

combinatória parc atmazenar o objeto modelado no computador, ou seja, a estrutura de dados

deve conter, além de informações geométricas, tais como equações matemáticas das faces e das

arestas que definem a superficie dos objetos, e as coordenadas dos vértices, informações

topológicas, ou seja, como essas entidades relacionam-se. Nesse trabalho, a forma de

representação utilizada é a Boundary Representøtion, tarcrbém conhecida como B-Rep, ou

representação por fronteira. Apesar de pouco natural, por ser uma forma de representação de

sólidos e não de superficies, essa escolha se deve ao fato de que o módulo responsável pela

visualização dos dados gerados na simulação, que também será integrado ao FREEFLOW,

,,
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Capítulo 2 - Modelasem Geométrica I
trabalha com tal representação. Mais ainda, o próprio simulador representa a superfície livre do

fluido através de B-Rep. Isso coloca o problema prático de transfonnar as superfícies que

descrevem os moldes em sólidos, de alguma maneira. Uma descrição da estrutura de dados

utilizada e dos operadores que a manipulam, é apresentada na seção 2.4. A solução adotada para

o problema da conversão de superficies em sólidos é descrita na seção 6.5.

A análise do modelo consiste no estudo das propriedades do objeto modelado. Os

algoritmos que atuam nessa análise são altamente dependentes do tipo de aplicação para aqual se

está desenvolvendo o modelador. A análise deverá fomecer informações geométricas, tais como

a átea da superfície do modelo, o volume do modelo sólido, a curvatura da superfície, entre

outras. Para o Modelador de Moldes, operações desse tipo são importantes no momento de

integrá-lo ao Simulador e ao Visualizador. Entretanto, a implementação de algoritmos de análise

não fazparte do escopo desse trabalho.

2.3 ]0.IODELOS SÓIIDOS TRIDIMENSIONAIS

Dentre as fases tradicionais do projeto de um produto, a especificação da sua forma é

considerada, por muitos, como sendo o momento de maior importância. Dependendo das

características de tal especificação, r¡ma representação bidimensional pode conter todas as

informações necessárias. Como exemplo, pode-se citar as aplicagões para o projeto de circuitos

impressos, plantas de construção, etc. Em alguns casos, utiliza-se uma forma de representagão

conhecida como semi-tridimensional (2Il2D), na qual se insere uma informação de nível, em

três dimensões. Aplicações como o projeto de chips ou de peças mecânicas (com algum tipo de

simetria fixa) fazem uso, muitas vezes, desse tipo de representação. Entretanto, de uma forma

geral, todas essas tentativas não passam de simplificações da representação tridimensional (3D)
completa.

A generalização da idéia de modelos semi-tridimensionais permitiu a geração de modelos

3D completos através da descrição de um conjunto de arestas no espago. Tais modelos são

conhecidos como modelos fio-de-arame, ou wíreframe lFol9}, Pra90]. Uma vantagem imediata

da representação wireframe é que o computador pode gerar desenhos do objeto de qualquer

ponto de vista e segundo qualquer projeção escolhida pelo usuário. Porém, como os desenhos são

compostos somente por um conjunto de arestas, quando gerados a partir de certos pontos de vista
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tornam-se muito congestionados para objetos complexos, uma vez que todas as arestas são

desenhadas. A falta de informações sobre as superficies do modelo dificulta a compreensão do

desenho, conduzindo a interpretações ambíguas e impossibilitando a geração automática de

visões com linhas e superfícies escondidas @igura 2.1).

Para resolver tais inconsistências surgiram os modelødores de sólídos, que uniram as

vantagens dos modeladores wireframe e dos modeladores de superficie. O modelo agora contém

informações referentes a todas as faces do objeto, incluindo as superfícies e as arestas curvas que

o limitam. Além disso, detalhes sobre conectividade entre faces, arestas e ouhos elementos são

armazenados. Com isso, pode-se gerar figuras com linhas e superficies escondidas do objeto

representado de qualquer ponto de vista [Mag94b].

Figura 2.1 - Exemplo de um modelo ambíguo [M¿in8S];

Contudo, a representação completa de objetos 3D impõe uma grande complexidade à

metodologia de criação e representação de objetos reais, ao invés de simples desenhos 2D ou

projegões 3D.

9
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Segundo Requicha [Req80], um modelo sólido deve obedecer, entre outras, às seguintes

propriedades:

1. Rigidez: um objeto sólido deve ter forma e configuração invariantes,

independentemente de sua localização e orientação;

2. Limite: um sólido deve ocupar uma porção finita do espaço;

3. Fechamento sob operações de movimentos rígidos e Booleanas. opetações que não

modificam a forma do sólido (translações e rotagões) e operagões que adicionam ou

removem material (welding, machining) devem, quando aplicadas a sólidos, produzir

outros sólidos.

4. Descrição Finita: deve haver alguma característica do modelo sólido, tal como um

número finito de faces, que garanta a possibilidade de representação em computador;

Assim, quando constrói-se um sistema de modelagem de sólidos, procura-se implementar

técnicas de criação que geram sólidos com as propriedades acima.

2.4 REPRESENTAÇÃO INTERNA DOS MOLDES

Como mencionado, a estrutura adotada para a representação interna dos moldes gerados

pelo Modelador é a Boundary Representøtion (B-Rep) ou representação por fronteira. As

considerações aqui apresentadas foram baseadas em [Måin82, Mängg, Mag94a].

Existem diferentes tipos de estruturas de dados capazes de representar a geometria e a

topologia de um modelo por fionteira, sendo que as mais difundidas são as baseadas em arestas,

ou seja, que utilizam a aresta como elemento de referência, representando faces em termos de

ciclos de arestas, e obtendo vértices indiretamente a partir das arestas. A maioria das estruturas

de dados baseadas em arestas são derivadas da estrutura Wìnged-edge (Aresta-alada), proposta

por Baumgart em 1975 [Bau75]. De uma forma geral, elas possuem complexidade variável,

dependendo da quantidade de informações sobre relações de adjacência que armazenam, e cada

uma possui vantagens e desvantagens em termos do espaço para armazenamento, simplicidade
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dos algoritmos de manipulação e conjtrnto de sólidos que são capazes de representar. Em

[Mag9ab] é apresentado um resumo das principais características, vantagens e desvantagens das

estruturas mais conhecidas.

Uma estrutura de dados típica de um modelador de sólidos por fronteira é uma rede

hierárquica de entidades topológicas, com vértÍces no nível mais baixo, compondo arestas, faces

e sólidos completos (Figura 2.2). Algtxts modeladores possuem níveis adicionais na hierarquia
para especificar ciclos (um ciclo é uma sequência fechada de arestas) representando a fronteira

das faces e cascas (uma casca é conjunto de faces conectadas que definem um sólido ou uma

cavidade). Ao gerar sólidos válidos, as faces do objeto definem pelo menos uma casca fechada,

separando seu interior de seu exterior.

Figura 2.2 -Entidades básicas de um modelo B-Rep M¿inSS];

M¿intylä propôs a estrutura Half-edge (Semi-aresta), que também é derivada da Aresta-

alada, e foi utilizada no modelador G\ryB - Geometric WorkBench [Män82, Måingg]. Essa

estrutura foi inicialmente proposta para modelos poliedrais, mas pode ser estendida para admitir
vários tipos de superficie (qurídricas, paramétricas, de forma livre).

A estrutura Half-edge possui cinco níveis hierárquicos (sólido, face, ciclo, semi-aresta e

vértice). Nela, cada aresta do modelo é decomposta em duas semi-arestas, que são segmentos de

reta em um ciclo, correspondendo às ocorrências da aresta nos sentidos positivo e negativo das

faces adjacentes, como apresentado na Figura 2.3.

A estrutura de dados utilizada no Modelador de Moldes utiliza uma variação da estrutura

half-edge, cujos níveis hierárquicos são apresentados na Figura2.4.
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Figura 2.3 - A estrutura Half-Edge;

ant
-Ð 

- poflteiro para uma lis{a

-+ 

- ponteiro para uíì elenento

ant - elemento ar¡terior
pos - elenento posterior

ant

Figura 2.4 - Níveis hierárquicos da estrutura B-Rep do Modelador de Moldes;

Para a manipulação dessa estrutura de dados são utilizados os operadores de Euler, que

garantem consistência topológica dos objetos porque foram derivados a partir da "Lei de Euler",

segundo a qual em qualquer poliedro simples, a relação entre o número de faces (F), arestas (E) e

vértices (V) deve satisfazer:

V-E+F:2

VERTICE

SEMI-ARESTAARESTA

ctcLoFACE

SOLIDO
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A formula pode ser generalizadapara sólidos arbitr¿ários pela introdução de três outros

parâmetros: o número total de anéis - cavidades em faces - existentes no sólido (R, de ,,Ring!,); o

número total de orifícios contidos no sólido (H, de "Hole"); o número de componentes conexos -
cascas - que compõem o sólido (S, de ,,shell,,). Assim, a formula geral é:

V-E*F:2(S-Ð+R

As operações de Euler trabalham sobre a topologia do modelo. Cada vez que um desses

operadores é aplicado, o sólido resultante sempre satisfaz à equação, sendo topologicamente

válido. A geometria é incorporada à representação à medida em que os vértices vão sendo

criados e associados às suas coordenadas.

O modelador utiliza cinco operadores de Euler e seus inversos. Braid et at lBraï})
mostraram que esses operadores são suficientes p¿lra descrever qualquer sólido de variedade

simples (mønífolds). Esses sólidos são caracterizados por duas propriedades principais: as

arestas são compartilhadas por exatamente duas faces e as fronteiras são superfícies que podem

ser representadas matematicamente. O quadro a seguir apresenta os cinco operadores utilizados e

seus inversos.

Destrói face, constrói anel e cavidadeKFMRH

Constrói face, destrói anel e cavidadeMFKRH

Destrói aresta, constrói anelKEMR

Constrói aresta, destrói anelMEKR

Destrói aresta, faceKEF

Constrói aresta, faceMEF

Destrói aresta, vérticeKEV

Constrói aresta, vérticeMEV

Destrói vértice, face, sólidoKVFS

+l 0

0

+1

-l
+1

-l
+1

-1

0

0

+1

-1

0

0

+1

-1

0

0

+1

-l

0

0

0

0

0

0

0

0

-l
+l

0

0

0

0

0

0

I

+1

I

0

0

0

0

0

0

1

+1

I

+l

Constrói vértice, face, sólidoMVFS

VEFHRSignificadoOperadores

Quadro 2.1- Operadores de Euler e seus inversos;
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Pesquisas desenvolvidas no início dos anos 80 por M¿intylä [M¿in82, MänS4] mostraram
que os operadores de Euler fomecem um meio natural de manipular representações por fronteira
para sólidos de variedade simples. Como resultado de suas pesquisas, M¿intylä mostrou que:

o toda representagão por fronteira válida para objetos de variedade simples pode ser

construída a partir dos operadores de Euler;

' uma representagão por fronteira construída por operadores de Euler satisfaz todas as

condições combinatórias para validade topológica;

o se a representação está corretamente inserida no espaço Euclidiano, o resultado é um

objeto de variedade simples válido.

Esses cinco operadores de Euler e seus inversos foram implementados no Modelador de

Moldes, e são utilizados para a criação e manipulação da estrutura de dados na geração de

moldes.

2.s coNSIDERAÇÕBS FINATS

Esse capítulo descreveu de forma resumida as principais características e propriedades

que os modelos geométricos e os modelos de sólidos tridimensionais devem apresentar para

serem considerados válidos e para que possam expressar da forma mais exata possível o objeto

ao qual se referem.

Também apresentou-se a estrutura de dados utilizada para representação intema dos

moldes 3D, a Boundary Representatíon, oua Representação por Fronteira, e verificou-se que

autilização dos operadores de Euler paru criâ-lae manipulá-la mantém topologicamente correto

qualquer sólido que esteja sendo representado por esse tipo de estrutura.

No capítulo 3 discute-se a utilização das Técnicas de Varredura como ferramenta de

modelagem.



cAPÍrrrr,o 3

TECII-ICAS DE VARREDT]RA

As Técnícas de Varredurø constituem uma das principais þrmulações utilizada na

construção de modelos geométricos 3D. Nesse capítulo são apresentodas as técnicas de

varredura rotacíonal e translacional responsóveis pela geração de superJícies de rotação e de

translação, respectivamente. Os conceitos apresentados aqui þram baseados, principalmente,

em [Rog89, Cas9}J.

3.1 CONSIDERAÇOES INICIAIS

As técnicas de varredura baseiam-se no princípio de mover um objeto, denominado

gerødor (profrle), por um caminho, denominado díretor, gerando r¡m novo objeto no espaço. O

tþo mais simples de varredura é definido pela movimentação de uma face 2D, ao longo de um

caminho normal ao plano da mesma, podendo gerar um volume. Esse processo é conhecido

como varredurø transløcionøL, ou ætrusão, e oferece uma forma natural de produzir modelos

que devem possuir uma determinada seção transversal.

Outro tipo é avarredurø rotøcíonø|, na qual objetos são gerados realizando-se a rotação

de uma face em relação a um determinado eixo (caminho circular), consistindo numa forma fiícil
de gerar modelos com formas arredondadas.

O objeto a ser movido não necessita ser 2D, pode-se utilizar objetos 3D para realizar a

vanedura, porém existem poucos algoritmos conhecidos para computar as propriedades dos

sólidos gerados [Fol94]. Uma das aplicações de modelagem utilizando varredura de objetos 3D é

a simulação do movimento de um sólido em um determinado ambiente, por exemplo em

animações. Mais detalhes sobre varredura de objetos 3D podem ser encontrados em [WanS6].
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Varreduras que, ao gerar o objeto, alteram o tamanho, a forma, ou a orientação do

gerador, ou seguem uma trajetória curva arbit.;árta, definida por exemplo uma trajetória definida
por uma curva paramétrica B-Spline, são conhecidas como varreduras generalízadas. Tais
varreduras são dificeis de serem realizadas eficientemente. Dependendo da trajetória e da forma
do objeto podem ocorrer interseções, fazendo com que operações sobre o objeto, tais como o
cálculo do volume, sejam complicadas, ou até mesmo criando objetos sem nenhum sentido

prático.

A saída adotada por certos sistemas que utilizam a varredura é simplesmente a de limitar
o conjunto de geradores e hajetórias disponíveis, limitando também o poder de criação do

sistema. Um conjunto de geradores normalmente aceitos são as poligonais fechadas e não

convexas (2D). Denhe as trajetórias estão as lineares (varredura translacional) e as rotacionais

(varredura rotacional).

Nesse capítulo serão discutidos os tipos de varredura incluídos no Modelador de Moldes

3D. A seção 3.2 apresenta a formulação matemática necessária para entender como ocone a

criação de Superficies de Translação e os diferentes tipos de va:redura translacion al. Jita seção

3.3 apresenta a formulação matemática relativa às Superficies de Rotação, e também os possíveis

tipos de varredura rotacional. A seção 3.4 apresenta as considerações finais.

3.2 SUPERFICTES DE TRANSLAÇÃO

A técnica de varredura translacional pode ser utilizada para a geração de superficies 3D
denominadas superftcíes de trønslação. Tais superfícies são frequentemente utilizadas em

modelagem geométrica e, como já mencionado, destinam-se à obtenção de objetos com uma

determinada seção transversal. Uma superficie de translação é obtida movendo-se uma entidade

geradora, por exemplo uma linha, ao longo de uma trajetória. A entidade mais simples que pode

ser transladada é o ponto. Essa varredura gera uma linha e não uma superficie, porém esse

exemplo é adequado para ilustrar a técnica.
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Considerando o ponto, representado pelo vetor geométrico P[x y z {, e [f(s)] a

mattn de transfomtação que especifica, além da forma da trajetória, alguma outra operação a ser

realizada sobre o gerador (como uma escala, ou uma rotação), o vetor posição que coresponde à

curva resultante é dado por:

Qþ)-p[rrrl] s, (s(5, (3.1)

Se, por exemplo, atrajetóna a ser percorrida corresponde a uma reta de comprimento n,

paralela ao eixo z, então:

Ir1"¡]= 0<s<1

A utilização de uma reta como entidade geradora produz as superficies mais simples

obtidas através de varredura translacional. Considerando que a equação paramétrica do segmento

de reta é:

P(t¡=Pr+(pr-pr)t 0<r<t e.2)
a superficie obtida através da varredura é dada por:

Q!,s)=p(r)[f(s)J 0<r<1, r,(s(5, (3.3)

onde, novamente, [f(s)] indica a forma da hajetória.

Curvas paramétricas também podem ser utilizadas prira a geração de superficies de

translação. A equação da superfîcie é idêntica à Equação 3.3, porém, com P(r) representando a

curva paramétrica, a Figura 3.1 ilustra tal processo.

Se a matriz de transformagão [f(s)] contém apenas translações e/ou escalas, a superficie

resultante é planar, caso a matnz contenha também operações de rotagão, a superficie deixa de

ser planar.

10 0 0

010 0

0001
00ns
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Figura 3.1 - Superficie de Translação. (a) a curva; (b) a superficie [Rog89];

A seguir são apresentados os diferentes tipos de varredura translacional que podem ser

utilizados para geração de superficies, segundo Casacurta [Cas90]. Os tipos mencionados

correspondem as opções disponíveis no Modelador de Moldes.

Varredura Translacional Simples

A varredura translacional simples pode ser reta ou oblíqua. Ambas partem do polígono

gerador contendo z vértices. A translação reta necessita da altura a ser atingida, uma vez que o

deslocamento é perpendicular ao plano de definição do polígono. A translação oblíqua necessita

dos deslocamentos em relagão a cada um dos eixos coordenados, gerando um vetor não coplanar

ao polígono gerador. O polígono superior do sólido é obtido transladando o polígono gerador na

direção do vetor. Os vértices são numerados de 0 a 2n-1, fomecendo um total de 2nvértices. Para

cada lado do polígono gerador surgirá uma face, resultando em n faces laterais e um total de n+2

faces. As faces laterais serão sempre compostas por 4 arestas, formando retângulos para a

translação reta e paralelogramos para a translação oblíqua. As faces superior e inferior são

compostas pot n arestas cada, gerando um total de -1n arestas.
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X'igura 3.2 - Exemplos de var¡edura translacional simples [Mag94b];

Varredura Translacional Cônica

Na varredura translacional cônica os vértices do polígono gerador, além de serem

transladados, convergem para um ponto chamado ponto de fuga. Na varredura translacional

cônica reta, o ponto de fuga está localizado na posição centróide do polígono gerado, a uma

distância d > 0. Na varredura translacional cônica oblíqua, o ponto de fuga pode possuir qualquer

deslocamento em relação aos eixos coordenados, desde que não seja coplanar ao polígono

gerador. Se a altura ft de translação for igual à distância d do ponto de fuga, a face superior será

reduzida a um único vértice. Neste caso, as n faces laterais serão triangulares, o total de arestas

será 2n e o total de faces e vértices será ni I. Nos demais casos, a contagem de faces, arestas e

vértices pennanece igual ao da vanedura translacional simples.

n

d

d h

0

2 I 2 1

Figura 3.3 - Exemplos de varredura translacional cônica [Mag94b];
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Varredura Translacional com Torção

A varredura translacional com torção consiste de uma combinação da translação com

rotação. A translação ocorre perpendicularmente ao plano de definição do polígono gerador,

enquanto que a rotação ocorre no citado plano e em relação ao centróide do polígono. Como os

dois movimentos são perpendiculares entre si, um não interfere no outro. Assim o sólido obtido é

o mesmo, quer se aplique primeiro a rotação ou a translação.

Esse tipo de varredura utiliza os seguintes parâmetros: a face geradora com n vértices, a

altura total da translação h, atorção total 0 e a resolugão p (número de passos) a ser realizada. A
cada passo ocoffe um incremento na translação dh : h/p e um incremento de rotação d0: 0/p do

polígono gerador. Esta operação se repete até atingir a altura total de hanslação. A cada passo, o

número de vértices cresce n unidades, totalizando þ+ I)*n vértices. Como na varredura

translacional simples, cada aresta do polígono gera uma face retangular a cadapasso. Como ele é

transladado p vezes, o total de faces laterais é p*n. Devido à torção sofrida pela face retangular,

q]Je faz com que seus vértices não sejam coplanares, trocou-se a face retangular por duas

triangulares. Por fim, levando-se em consideração as faces inferior e superior do sólido, tem-se

que o número total de faces é 2*p*n+2. O total de arestas é igual a 3 vezes o número de

triângulos mais 2 vezes as arestas do polígono gerador, totalizando j*p*n+n.

Figura 3.4 - Exemplo de varredura translacional com torção [Mag94b];

8

õ
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3.3 SUPERFÍCrES DE REVOLUÇÃO

Pode-se gerar vários tipos de superficies relacionadas à criação e análise de objetos de

formas arredondadas utilizando-se a técnica de varredura rotacional. As superfícies geradas dessa

forma são chamadas de superfícies de revolação, e são concebidas através da rotação de uma

entidade geradora 2D,tal como uma reta, em relação a um eixo no espaço.

A entidade mais simples que pode ser rotacionada é o ponto. Se o ângulo de rotação for

de 360' uma circunferência será produzida, se for menor, produzirá um arco, mas em nenhum

dos casos será gerada uma superfície.

Já com a rotação de uma reta, utilizando um ângulo de 360", será produzida uma

superfície. V¿árias formas são possíveis, pode-se gerar cones, discos, cilindros, e outras formas

geométricas, dependendo da posição da reta em relação ao eixo de rotagão.

Levando-se em consideração que a equação paramétrica da entidade geradora a ser

utilizada é dada por:

P(r)=[x(r) y(t) z(Ð] 0</</,o

e que, inicialmente, a rotagão está sendo rcalizada em relação ao eixo x, a equação paramétrica

para a superfície de revolução é:

Q(t,ø)= [x(r) y(t)cosþ y(t)sinþ] Q.4)

Assim, um ponto na superficie é definido pelos parâmetros t e þ, que define o ângulo de

rotação.

A rotação de curvas planas (círculo, semicírculo, elipse, semi-elipse, parábola, hipérbole)

também produz superficies de revolução. Esferas, elipsóides, toro com seção circular ou elíptica,

são exemplos de tais superfícies.

Curvas paramétricas, tais como Bézier e B-Spline, as quais serão descritas no capítulo

seguinte, também podem ser usadas para gerar superficies de revolução. A Figura 3.5 ilustra o

processo de geração de uma caneca utilizando-se a rotação de uma curva B-Spline em relação ao

eixoy.
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v

(a) (b',

(c)

Figura 3.5 - Superficie de Revolução. (a) os vértices do polígono de definição;

(b) a curva B-Spline; (c) a superfície [Rog89];

A forma matricial para uma curva paramétrica é dada por:

P(t) = t7]t¡rltcl
onde [T], [N] e [G] são, respectivamente, o vetor de potências do parâmetro, as funções base.B-

Splíne e amatriz geométrica. Deste modo a forma matricial para a superficie de revolução é:

QG,Ð = [z][¡'/][G][sl (3.s)

onde [S] representa a contribuição devido à rotação em relação a um eixo. Para o caso específico

de rotação sobre o eixo r, tem-se:

H
-l

I
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lsl =

10
0 cosþ

00
00

0

sin ø

0

0

0l
ol
ol
rl

A seguir, são apresentados os diferentes tipos de varredura rotacionais que podem ser

utilizados para geragão de superfícies, seguidos de exemplos, segundo Casacurta [Cas90]. Os

tipos apresentados foram implementados no Modelador de Moldes.

Varredura rotacional simples aberta

A varredura rotacional simples aberta consiste na rotação de uma curva poligonal aberta

em tomo do eixo formado pela reta que liga seu ponto inicial ao final. IJtiliza como parâmetros o

número de vértices da poli-linha geradora r, a resoluçãop (número de passos) e o ângulo total de

rotação 0. A cadapasso ocone um incremento angular d0: 0/p, definindo uma porção do sólido

resultante denominada setor. A cada passo na rotação da poli-linha geradora, o número total de

vértices é acrescido de n-2, ou seja, o número total de vértices da poli-linha menos os dois pontos

que estão no eixo. Assim, o número total de vértices é (n-2)*p+2.

De cada aresta da poli-linha geradora resulta uma face no setor. Por ser aberta, o número

de arestas da poli-linha é n-I . Como as duas arestas limitantes da poli-linha possuem um vértice

sobre o eixo de rotação, ao sofrerem a revolução as 2p faces geradas pelo pontos extremos serão

triangulares, e as (n-3)*p restantes serão retangulares, totalizando (n-|)*p faces e (2n-j)*p

arestas. Quando o ângulo total de rotação for menor que 360o aparecerão duas novas faces,

formadas através do polígono composto pela poli-linha e seu eixo, no início e no final da

revolução. As arestas dessas novas faces devem ser computadas no cálculo geral. Nesse caso, o

total de faces, arestas e vértices será, respectivamente, (n-1)*p-r2, (2n-3)*p*n e (n-2)*p+n.
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Figura 3.6 - Exemplos de varredura rotacional simples aberta [Mag94b];

Varredura rotacional simples fechada

A varredura rotacional simples fechada possui os mesmos parâmetros de definição que a

aberta (8 n, p¡. Neste tipo de varredura não se deve definir vértices do polígono gerador sobre o

eixo de rotação, pois o algoritmo causará multiplicidade do vértice que, fisicamente, é único.

Também não poderá existir intersecgão entre o polígono gerador e o eixo de rotação. Como o

polígono gerador é fechado, o número de arestas é igual ao de vértices (n) e cada aresta dará

origem a uma face retangular, resultando em n*p faces. São gerados n vértices a cada setor,

totalizando n*p vértices. O total de arestas é 2*n*p.

Quando o ângulo total de rotação for inferior a 360o aparecerão duas novas faces que

devem ser adicionadas aos cálculos, assim como suas arestas e vértices. Assim, o total de faces,

arestas e vértices nestas condições será, respectivamente , n*p*2, (2*p+ 1)*n e n*(p+ I).

X'igura 3.7 - Exemplos de varredura rotacional simples fechada [Maggab];
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Varredura rotacional helicoidal

A varredura rotacional helicoidal combina a varredura rotacional com a translação' O

mecanismo de funcionamento é o mesmo da varredura rotacional com polígono fechado' somado

a um deslocamento h feito a cada passo no sentido crescente do eixo de rotação' É importante

observar que, quando o ângUlo de rotação for maior que 360o' ao completar cada volta o

incremento de translação deve ser suficientemente grande para não ocofref interferência entre as

partes do sólido que está sendo gerado. Nesse caso' o número de setores p muttiplicado pelo

incremento de translaç ão dh deve ser maior que a altura máxima do polígono gerador naquela

direção.

Figura 3.8 - ExemPlo de varredura rotacional helicoidal [Mag94b];

3.4 CONSIDERAÇOns FINAIS

Apresentou-se nesse capítulo as possíveis maneiras de gerar modelos geométricos

tridimensionais através de Técnicas de varredura, sejam essas translacionais ou rotacionais' os

tipos de varredura apresentados conespondem aos incluídos no Modelador de Moldes 3D'

A utilização dessas técnicas de vanedura permite a criação de um amplo conjunto de

formas. Porém, objetos que, por exemplo, não possuem nenhuma simetria entte suas partes não

poderão ser criados com as técnicas apresentadas'

para solucionar esse problema o Modelador utiliza outra técnica de modelagem, curvas e

superficies Livres NURBS (Non-undorm Røtìonal B-Splíne), a qual será descrita no próximo

capítulo.



cAPÍruLo 4

crrRvAS E srrpnnrÍcrns No ESpAÇo 3n

Curttas e super/ícies livres 3D constituem uma poderosa ferramenta de modelagem no

proieto e construção de diversos produtos na industria e também na descrição e interpretação

defenômenos em diversas áreas, como a/ísica e a medicina.

Existe uma grande varíedade de técnicas para desenho e projeto manual de curvas

utilízando-se lápis, compassos, réguas, etc. Similarmente, já existe um conjunto de técnicas e

ferramentas para a criação e geração de curvas em computador. Neste capítulo serão vistas

algumas destas técnicas, íncluindo Splines Cúbicas, Bézier, B-Splíne, B-Spline Racional e a

formulação conhecida como NURBS (Non-Uniþrm Rational B-Sptine), a qual þi de extrema

importância para o desenvolvímento desse trabalho. A revisão das técnicas para construção das

curvas e superJícies apresentada nas próximas seções þí baseada em Rogers [RogS9J.

4.1 coNSIDERAÇOnS INICIATS

Uma curva pode ser construída a partir de um conjunto de pontos conectados através de

pequenos segmentos de retas. Se tais pontos forem irregularmente espaçados, provavelmente não

se obterá uma visão adequada da ctrrva. Portanto, dentro da Computação Gráfica, sempre que

possível busca-se obter um modelo matemático, urna representação analítica, püa a curva ou

superficie. Esta representação apresenta v¿ârias vantagens, como precisão, annazenagem

compacta, facilidade de cálculo de pontos intermediários, facilidade para desenhar o objeto e

realizat alterações, além de permitr obter, de forma direta, propriedades da curva, como

declividade e raio de curvatura.
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Muitas vezes, ao se modelar um objeto surge a necessidade de representar analiticamente

curvas que foram inicialmente definidas por pontos e segmentos de reta. Matematicamente

falando, esse é um problema de o'interpolagão", e a curua que passa através de todos os pontos

ajusta-se Çít) aos dados. Porém, se os pontos forem aproximações para os valores reais obtidos,

por exemplo, através de experimentos, pode-se desejar uma curva que apenas mostre a tendência

dos dados, não necessariamente passando por todos os pontos; assim diz-se que tal curva

aproxima (faÐ os dados.

Para se representar uma curva, existem duas formas básicas, a paramétrica e a não-

paramótrica. A não-paramétrica pode assumir as formas explícita ou implícita. A forma

explícita, para o caso de uma curva 2D, é dada por y = -f (x). Por exemplo, para uma reta tem-se

! = mx + b, a partfu da qual, para cada valor de x, obtém-se um rurico valor para y. Com isso,

curuas como um círculo, que possuem múltiplos valores de y para um mesmo valor de x, não

podem ser representadas por uma única equação.

A forma implícita -f (x,y) = 0 não possui esta restrição. Por exemplo, a equação a seguir

define um conjunto de curvas 2D chamadas de seções cônicas, das quais pode-se destacar a

parárbola, a hipérbole e a elipse, da qual o círculo é um caso particular.

ax' +2bry + cy' +2dx +2ey + .f = 0

Definindo-se os coeficientes a, b, c, d, e, f, vários tipos de seções cônicas são obtidos.

A forma não-paramétrica, tanto explícita quanto implícita, apresenta o inconveniente de

ser dependente do sistema de coordenadas. Com isto, uma alteração no sistema afetará, a

facilidade de uso da forma.

Já na forma paramétrica, cada coordenada de um ponto na curva é representado como

fungão de um único parâmetro. Para o caso 3D, e tendo t como parâmetro, as coordenadas

cartesianas de umponto na curva são: x = x(t), y = y(t), z = z(t) com t1 <t <tz.Assim, o vetor

posição é dado por: P(r) = [x(/) y(t) z(t)).

A forma paramétrica é ideal para representar curvas fechadas e com múltiplos valores,

além de ser independente do sistema de coordenadas, o que faz com que sejam facilmente

manipuladas utilizando -se tr an sþ r m a ç õ e s øy'zs [Rog8 9] .

Porém, problemas do tipo determinar o valor de y, dado .tr, são triviais no caso da

representagão explícita. Para a forma paramétrica deve-se obter o valor de t a partir de x, e

utilizar este valor para obter y, o que pode ser dispendioso no caso de equagões paramétricas
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complexas. Ambas as formas de representação possuem vantagens e desvantagens, dependendo

de situações específicas.

Para uma superficie no espaço 3D, a representagão paramétrica toma-se:

S(2, v) = (X (u, v), Y (u, v), Z (u, v))

onde X, Y e Z são funções polinomiais em u e v.Yariando os parâmetros ao longo de suas faixas

de validade e substituindo-os nas funções X, Y e Z, são produzidos todos os pontos (x, y, z)

pertencentes à superficie. A forma de representação, paramétrica é a que foi utilizada neste

trabalho.

Nesse capítulo, a seção 4.2 apresenta uma técnica de interpolação (/ìt), a Spline Cúbica,

que gera nma curva que passa por todos os pontos de controle que a define. lâ a seção 4.3

apresenta as técnicas de aproximação (fair), que mostram a tendência dos pontos que definem a

curva ou a superfície. São elas: curvas e superfícies Bézíer (4.3.I), curvas e superfícies B-Splìne

(4.3.2) e B-Splíne Røcionøís (4.3.3) e, finalmente, as curvas e superficies I\[]RBS (Naz-

Uníform Ratíonal B-Splíne) (4.3.4). A seção 4.4 apresenta as considerações finais.

4.2 AJVSTE DE CURVAS (CURVE FTTTING)

Certas curvas são obtidas a partir de conjuntos de pontos conhecidos e digitalizados. Uma

técnica que obtém o modelo de uma curva que interpola tais pontos é a Splíne Cúbica. A Spline

matemática é uma curva polinomial por partes de grau k com continuidade de derivadas de

ordem k-l nos pontos de junção entre os segmentos. Assim, a Splíne Cúbíca tem continuidade de

segunda ordem, C2, nas junções.

A equação que define uma curva Spline Cúbica de um único segmento sobre uma

sequência de pontos é dada por:

4

P(t¡ =ZB¡*t tt < t < tz (4.1)
t=l

onde P(f) é o vetor posição de qualquer ponto no segmento, ou seja, a coordenada cartesiana do

ponto.

Rescrevendo a Equação 4.1 tem-se:

P(t¡=Br+Brt+Brt2 +Bot3 tt<t<tz Ø.2)
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As constantes B¡ são determinadas especificando-se quatro condições de contomo à

curva: P1 e P2, os pontos extremos do segmento, e P1' eP2', derivadas em relação a f, os vetores

tangentes nos pontos extremos (Figura 4.1).

P Pz, tz

Pt' rt

Figura 4.1 - Um segmento de curva Spline Cúbica [Rog89];

Derivando-se a Equação 4.1, tem-se:

4

P'(t) =[r'(r) y'(t) z'(t)l=lB,1i-t)t" tt 1 t <tz (4.3)
i=l

ou

P;

P'(t) = Br+2Brt+384t2 \1t<tz Ø.4)

Assumindo, sem perda de generalidade, que t1 = 0, o aplicando as quatro condições de

contomo, tem-se as equações para os B¡'s:

P(0)=& =Br (a)
4

P'(o) = pl = Ifi - t¡ti-2n,1 =Bz (b)
i=l t=0

4

P(tz) -P2 =Ig,rt-tl = Br * Brtr+Brtl+Bot) (c)
i=l t=t2

4

P'(tz) =Pt = I ti - t¡ti-2 n,1 = Bz * 283t2 + 384t3 (d)
i=l t=tz

Resolvendo-se para B3 e Ba, tem-se:

B3 _3(P, - P,) 2Pt' P;

(4.s)

(4.6)
t: t2 tz

=2(Pr-pr) _Pr'_P;
t; úú

(a)

B4 (b)
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Substituindo-se as equações 4.5 e 4,6, a Equação 4.1 toma-se:

3(P, - P,)P(t¡= Pt + Pt't +
2 T-#lr.l+',.#.#1,

4-1r
tr*, )

(4.7)
t)

que corresponde à equação para um único segmento de curva spline cúbica. Porém, para

representar uma curva completa é preciso de unir v¡írios segmentos, como genericamente

representado pela Figura 4.2.

Pt*z
Pí*z
tt +z

Pr(r)

Pk

Pí
tk

Figura 4.2 - Representação para viirios segmentos de Spline Cúbica [Rog89];

Geralmente, quando tem-se vários segmentos, os vetores tangentes aos pontos de junção

dos segmentos não são conhecidos, e deverão ser calculados. Para o caso genérico, as equações

para dois segmentos adjacentes é dada por:

Pr+r (r)

PL

Pí
tÈ

+

+

+

Pr(t¡ = Pr + Pit +
3(Pk*t- P) _2Pi _

tî., tt *,

*l'eo , '0.) *+.4-]t
L tí., tí*t tí., )

pr*r(t) = pk*t + piut ' I Xn-' - Po*') 2Pí-' Pi.'f ''-l ,L - ,-, - ,*, )'
*l'e'.,-- 'oà * 4--4-lr
I tí*, tí*z tí., J

0</<tr.+l

0 < t 1tu+z

(4.8)

(4.e)
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Lembrando-se que a Splíne Cúbica possui derivada de segunda ordem nas junções, então

Po' G) = Pr*t(O), isto Produz:

t o*rPl + 2(t o*, + t k*2) P/*r * t o*rPl*, =

l<k<n-2 (4.10)

que pode ser resolvida para obter o vetor tangente Po*, no ponto de junção dos dois segmentos.

Uma curva definida por n pontos (Pr Pz ... Pn), resultando em n-| segmentos, possui n-2

vetores tangentes indefinidos, isto considerando que os vetores tangentes nos pontos extremos

são conhecidos. Com estas características, e aplicando-se recursivamente a Equação 4.10 sobre

todos os segmentos, pode-se gerrrt aforma matricial:

0

t3 2(t, + tr)
o t4

00

t20
2(t, +t) t3 0

ts 2(to + tr) t4 0
X

0 tn 2(t, + t,_r) tn_t

0l

= #lt1*r(Pr*, - Po*r) + tl*2(pk*t - p)l

Pr',

ftt:fr,- 
p,)*ú(p,- n)l

Pr',

P;

P;

P:

*Vt@u- 
P,)+tl(Pi- P,)l

#l,r-,(n - 1-,) *,î(n-, - n-,)l

(4.11)

P;

lullp,l= [n]

ou
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Como M é diagonalmente dominante sua inversão gera uma única solução, assim:

[p,] = [¡¿]-'[n] g.r2)

Conhecendo-se os vetores tangentes pode-se determinar os coeficientes B¡ para cada

segmento Spline:

Bt* = Po

Bzr = Pi

D _3(Pou - Po)
p3x - -----

ti*t

D _2(Po - Pou) , Pí . Plu
D4k ---¿-- ,rur- ,h

Finalmente, utiliza-se a Equação 4.I para o cálculo dos pontos pertencentes ao segmento,

de forma geral:

4

PrQ)=ZB,rtt' 01t1t¡*1, l<k<n-I (4.14)
r=l

Esta também pode ser representada matricialmente:

_2P; _ Pi"
t r*, t **,

Bto

B*
Bto

Boo

01t 1tr*t

(4.13)

(4.1s)

(4.t7)

PrQ¡ - It t2 t3

, = ( ./r0.,)
F,r(r)=2r3 -3r2 +I
Fro(t)=-2c3 +3/
Fro(r) = r(12 - 2c + I )to*,

For(r)=t(r2 -t)t**t

Utilizando-se a Equação 4.13, obtém-se:

Pk

Dr k+l

Pi
D'r k+l

Pr(t) = [4(r) Fz(r) F:(r) Fo(")] 0<t<l l<k<n-1 (4.16)

onde:

(a)

(b)

(c)

(d)
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as quais são chamadas defunções de blendíng,ou funções peso, fazendo com que 4.16 tome-se:

PrG) = [r][G] (4.18)

onde [F] é amatnzde fungões peso e o vetor [G] contém informações geométricas.

Assim, qualquer ponto em um segmento de curva Spline Cúbica é influenciado pelos

pontos exttemos, seus vetores tangentes e pelo valor do parâmetro t¡ escolhido. Para se obter

curvatura mínima e mráxima suavidade, os coeficientes 83 e Ba devem ser minimizados para

cada segmento, escolhendo-se valores apropriados para os t¡ s de cada um [Rogg9].

4.3 APROXIMAÇÃO ON CURVAS (CURVE FAIRING)

Existem certas aplicações nas quais a técnica de ajuste de curvas descrita anteriormente

não produz os resultados desejados. Esta classe de problemas envolve o desígn de formas que

devem satisfazer tanto requisitos estéticos quanto funcionais. Nas técnicas estudadas com esse

objetivo, a descrição matemática das curvas no espaço é gercda uab ínítío", isto é, sem qualquer

conhecimento anterior de sua forma. Tais técnicas são caracterizadas pelo fato de que poucos, ou

até mesmo nenhum dos pontos de controle que definem a curva farão parte da curva resultante.

As principais técnicas que se encaixam nesse contexto são as curvas de Bézier e as

curvas B-'Spline que, de forma generalizada, são representadas pela formulação NURBS (Non-

Uniþrm Rational B-Spline). A seguir apresenta-se um estudo dessas técnicas.

4.3.1 Cunvns DE BÉzrER

IJm método para descrição de formas adequado para design ab ínitio de curvas e

strperficies livres foi desenvolvido por Pierue Bézier. Uma curva de Bézíer é determinada por

um polígono de definição ou polígono de controle (Figura 4.3).
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B2

Br

B3Bo

Figura 4.3 - Uma curva de Bézier e seu polígono de definição [Rog89];

Matematicamente, uma curva paramétrica de Bézier é definida por:

n

P(t¡ =1n,J,.,1t¡ 0<r<l (4.re)
i=0

onde a função de blending ou função base de Bézier é:

n-l (4.20)

nl
com

íl(n - i)l

O grau de tal função, portanto, o grau do segmento de curva polinomial, denotado por n, é

dado pelo número de pontos no polígono de definição menos um.

A equação para a curva Bézier pode ser expressa na seguinte forma matricial:

P(/): tFltGI = [r]F.rllGI (4.2r)

onde F: [Jn,o Jn,r Jn,n] e [G]r = [Be Br B"]

Por exemplo, para um polígono de definição formado por quatro pontos, ou seja tr : 3,

tem-se:

Bo

P(t¡ = [{t - r)' 3t(t- t)2 lt21t- t¡ f Bl
(4.22)

B2

t)J,,,(t)=0,,U

)

B3
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Reanar{ando

P(t)=tnt¡rltcl=þ' t2

Genericamente, tem-se :

ln=lt, {-t r ll

e os termos individuais de INJ são dados por:

t I ï'ïil
3

-6
3

0

I

J

3

I

(4.23)

( N,*,,¡*, )!¡=o = (4.24)

caso contrarío

As curvas de Bézier apresentam as seguintes propriedades principais:

l. As firnções base são reais;

2. O graudo polinômio que define o segmento de curva é dado pelo número de pontos no

polígono de definição menos um;

3. A curva segue a forma do polígono de definição;

4. O primeiro e o último pontos da curva coincidem com o primeiro e o ultimo pontos do

polígono de definição;

5. Os vetores tangentes nos pontos extremos da ctrrva têm a mesma direção que o

primeiro e o último segmentos do polígono de definição;

6. A curva está contida dentro do fecho convexo do polígono de definição, isto é, dentro

do maior polígono convexo obtido com seus vértices;

7. A curva exibe a propriedade da variação decrescente, o que significa que ela não oscila

em relação a qualquer linha reta com mais frequência do que o polígono de definição;

8. A curva é invariante sobre transformações afins.

{0(":;:)
(-I¡^-'-t o<i+j<n

{
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Entretanto, duas características da função base de Bézier limitam a flexibilidade das

curvas resultantes:

1. O número de vértices do polígono determina a ordem do polinômio que define a curva;

2. O valor da função Jn,(/) é maior do que zeto para todo valor de / sobre a curva,

possuindo, assim, comportamento global. Portanto, qualquer ponto na curva é

resultante da combinação de todos os vértices do polígono de definição, o que elimina

a possibilidade de se realizar alteragões locais na curva.

O uso das funções base de Bézíer permite a criação de superficíes de Bézier definidas

sobre uma malha de pontos de controle, como esquematizada na Figrua 4.4. Tal superficie é

definida através do produto cartesiano de duas curvas de Bézier:

(4.2s)

onde Jn,¡(u) e K.¡(w) são as funções base de Bézier nas direções paramétricas u e w. Os B¡¡'s são

os vértices da malha de controle. Os valores dos índices n e m são dados pelos números de

vértices nas direções u e w, respectivamente, menos um.

e@,w) = ft t,., J 
^., 

(u) K 
^,, 

(w)
¡=0 j=0

Bt,s Bz,z
Bt,s

Bt,z

B¡,,

Bo.z

8o,t

+ll

8o,o 8r,o Bz,o Bt,o
A B

Bz,t8t,t

Bt,z Bz,z

D c

Figura 4.4 - Malha de controle 4 x 4 de uma superficie [Rog89];
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Matricialmente, uma superficie de Bézier é representada assim:

Q(u,w) = [u] [¡r] [B] I Ml' Iwl

onde

[ul -lu" tf,n-l

lwl -lw^ w^-l

tl

4,0
[¡] =

Bn,o Bn,^

e [Nl e [Ml são dadas pela Equação 4.24

Como as superficies de Bézier são obtidas utilizando-se as funções base de Bézier,muitas

das propriedades citadas para o caso das curvas são, também, válidas aqui, com exceção da

propriedade da variação decrescente, a qual é indefinidapara superficies bivariantes.

4.3,2 Cunv¡,s B-Spr,mrn

Uma outra técnica para o desígn ab ínítio de curvas e superfícies é a da B-SpIíne

(Basß Spline). O uso de t¿is curvas tem sido muito difundido em modelagem de objetos devido

ao grande poder descritivo garantido por su¿rs propriedades.

Parametricamente, uma curva B-Spline é definida como:

nil
P(t¡=ln,U,.o1t¡ t^in3t 1t^*,2<k<n+l (4.26)

j=l

onde os B¡'s são os n*l vértices do polígono de definição e Ni,r são as funções base B-

Spline. As funções base B-Splíne de ordem k (grau k-1) são definidas pela seguinte forma

recursiva de Cox-deBoor:

N,,,(t) =

T

X, 1t 1x,*,

caso contrario

I

Bo,^

1,

0,
(a)

(b)

e

N,.0ft ) - 
(t - x, )N,,r-,G ) * (x,*r -t)N*r*4(t)

x¡*k_t - x¡ x¡*k - x¡*l

onde x¡'s são elementos de um vetor de nós que satisfazem a relação x¡ ( ¡¡*,.

(4.27)
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Formalmente, uma curva B-Spline é definida como uma fi.rnção polinomial Spline de

ordem k (grau k-1) que satisfaz às seguintes restrições:

1. A ñrnção P(t) é um polinômio de grau k-l em todos os intervalos x¡ ( f < xi+rl

2. P(t) e suas derivadas de ordem 1,2, ..., k-2 são contínuas sobre toda a curva.

Como mencionado, a formulação B-Spllne possui um conjunto de características que a

torna poderosa e muito utilizada em processos de modelagem, entre as quais pode-se citar:

1. A soma das frrnções base B-Spline para qualquer valor de t é igual a 1;

2. A ñrnção base é positiva ou 0 (zero) para qualquer valor de /;

3. Exceto para k: 1, cada frrnção base tem precisamente um valor máximo;

4. A ordem máxima da curva é igual ao número de vértices do polígono de definigão;

5. A curva exibe a propriedade da variação decrescente;

6. A curva geralmente segue a forma do polígono de definigão;

7. Pode-se aplicar operações de transformação à curva apenas transformando-se os

vértices do seu polígono de definição;

8. A curva está totalmente contida no fecho convexo formado pelos vértices do polígono

de defurição;

9. A base B-Spline é não global, ou seja, cada vértice B¡ está associado a uma única

função base. Assim, cada vértice influencia a forma da curva sobre uma faixa de

valores do parâmetro para a qual a função base é não nula. Isto permite que se realize

transformações locais sobre a curva;

A escolha do vetor de nós tem influência significativa nos valores das funções

base B-Spline e, portanto, na curua resultante. Existem três tipos fundamentais de vetores de nós,

denominados uniforme periódico, uniforme aberto e não uniforme, os quais estão descritos no

Quadro 4.1.
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[000rt222]
10 r 223 4l

- pode possuir nós que não sejam igualmente

espaçados e também múltiplos valores internos de

nós.

Não

Uniforme

paran=4ra

k:2 [0 0123 4 4]

l<=3[00012333]

k:4[000012222]

- possui multiplicidade de nós nos extremos igual à

ordem k da função;

- os nós são regularmente espaçados;

- definido formalmente da seguinte forma:

Xi:O 1<i<k
x¡:i-k k+l <i<n+l

xi:n-k+2 t*2<i<n+k+l
- quando o número de vértices do polígono de

definição coincide com a ordem da base, por

exemplo para k = 4 e paru4 vértices (n : 3), o vetor

toma-se [0 0 0 0 I I I 1], e a curva coincide com a

curva de Bézier.

Uniforme

Aberto

l0t234l
[0 0.25 0.s 0.7s l]

- os nós são uniformemente espaçados;

- cada função base é uma translação daoutra;

- pode ser usado para geftir curvas fechadas (por

exemplo, um círculo)

Uniforme

Periódico

ExemplosCaracterísticasTipo

Quadro 4.1: Tipos de vetores de nós.

Alterando-se o tipo de vetor de nós utilizado para a construção da ctrrva, altera-se a forma

da mesma. Esta é uma das principais características que tornam flexível autilização de ctrrvas B-

Splíne. Pode-se, ainda, influenciar a forma de uma curva de outras maneiras:
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l. Alterando-se a ordem e, portanto, o grau da curva resultante. A base B-Spline permite

que isto seja feito sem mudar o número de vértices do polígono de definigão.

2. Mudando-se a quantidade, ou a posição, dos vértices do polígono de definição. Com a

alteragão da posição de um vértice a curva é alteruda somente nos segmentos

correspondentes a tk/2 segmentos do polígono em torno do ponto alterado;

3. Multiplicando-se vértices no polígono, por exemplo, para um polígono com 4 vértices

BrBzBgB¿, a utilização de BrBzBgB¡B¿ fará com que a curva seja "puxada" para perto

de 83, inclusive produzindo 'þicos" se o vértice for repetido k-l vezes;

4. O uso de um vetor de nós com múltiplos valores de nós também poderá produzir

'þicos" em determinados vértices.

A equação para curuas B-Spline também pode ser expressa matricialmente, a qual torna-

se relativamente simples para curvas B-Spline periódicas. Reparametrizando as funções base no

intervalo 0 < t* ( l, tem-se que um ponto na curva é dado por:

k-l
Pj(i)=IN,l.,,o (t')B¡*i l</< n-k+r, 0</'<1 (4.28)

i=0

onde 7 conta o número de segmentos da curva e n é o número de vértices do polígono de

definição menos t¡m.

Por exemplo, para k:4 as funções base reparametrizadas são:

¡r -t'3 +3t" -3t- +r
t,4

N2,4

¡r3,4
6

(r. )

(¡.) =

(r. )

(r')

6

3t" -6t.2 +4
6

" +3t*' +3t- +l-3t

3
t

Ni,o
6
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Matricialmente

Pi (t' ) = [r. ][;,'r. ]¡c¡
Bj3 -3 lll-

-6 3 0ll

'^ ilL
t

I

1r *¡ *2=-lt t
6[

1

J

-3
I

B,u

B,*,

B,*,

(4.2e)

A equação acima pode ser escrita como a multiplicação de uma matriz de funções peso e

um vetor geométrico:

P(t')=[t']["'][c]=[r][c] t<j<n-k+t, 0</.<l (4.30)

onde:

[r.] =[¡'*-t fk-2 { t] o<t*<1

¡C7' =la, B¡*r-rl, contém a representação geométrica dos vértices do polígono de

definigão, e

[F] é composta pelas funções base B-Splíne.

Iápara curvas B-Spline abertas, a existência de valores múltiplos nos extremos do vetor

de nós impede a obtenção de uma forma matricial compacta como a obtida pala a periódica.

Genericamente, tem-se :

P(t¡= trltcl = [r][¡'/][c¡ (a.31)

onde [G]t =[r, B^*rl e os elementos de [F] ou [Nl são obtidos através do algoritmo de

Cox-deBoor @quação 4.27) paru cada intervalo diferente de zero no vetor de nós [X].
As superficíes B-Splíne também são obtidas através do produto cartesiano de duas

cnrvas B-Spline:

(4.32)

onde N¡,¡(u) e Ùú,(w) são as fi.urções base B-Spline nas direções u e w . Os B¡¡ 's são os vértices

da malha de controle. O valor dos índices n e m é dado pelo número de vértices nas diregões z e

w, respectivamente, menos um.

n+l m+l

Q@,w) = II4,, N,,o(u)M,.,(w)
d=l l=l
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Como acontece com as curvas, as superfícies B-Spline são profirndamente influenciadas

pela escolha dos vetores de nós utilizados, que neste caso são dois: um na direção paramétrica u

e outro na direção w. Vetores abertos, periódicos ou não uniformes podem ser usados, inclusive

diferentes vetores (um em cada diregão) para uma mesma superfície.

A formulação matricial para as superficies B-Splíne periódicas é:

Q,,, =[u'][,,r.][r; ,71r.]'lr'l' Ø.33)

onde [U-] e [W-] são as variáveis paramétricas reparam etrizadas nos intervalos 0 < u* < 1 e 0

< \il* < l. As funções base B-Sptine em [N-] e [M.] são dadas pela Equação 4.27.4 matriz

[fj, ]t"pttsenta um subpatch na superficie de k x t vértices. Para uma superficie B-Sptine

periódica definida por uma malha aberta,tem-se:

[r",] = [r,,]
onde I <sSn-k+2 s<i<s+k- I

l<t<m-l+2 t<j<t+l-1
e B¡¡ representa os vértices da malha de definição.

Superfícies fechadas, tais como o cilindro, podem ser geradas utilizando-se malhas de

vértices fechadas e vetores de nós periódicos.

Novamente, pelo fato dos vetores de nós abertos apresentarem múltiplos valores em seus

extremos, não é possível obter uma formulação matricial compacta como a periódica, mas pode-

se utilizar a Equagão 4.33 para a geração de tais superfícies.

As superfícies B-Spline apresentam muitas das características citadas para as curvas B-

Spline, entre elas, aexistênciade controle local sobre a superficie, sendo que a alteração de um

vértice da malha de controle irá influenciar a superfície em tk/2,V2 segmentos da malha. Essa é

uma característica particularmente importante nos processos de modelagem.
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4.3.3 B-Spr,rnrs RAcroNArs

O uso de polinômios paramétricos, tais como a forma B-Spline,oferece uma maneira flícil

e agradável para representação e manipulação de curvas e superficies de forma liwe. Porém, com

esta representação, círculos, cônicas e primitivas qurádricas não podem ser representadas

precisamente.

Para construir um sistema de modelagem que integre ambos os tipos de objetos é

necess¿irio construir um sistema híbrido, ou então encontrar uma forma de representação cujo

domínio inclua primitivas quridricas precisas e curvas e superficies de forma livre. A maior

desvantagem de um sistema híbrido é que a quantidade de código tende a crescer

exponencialmente com a adição de novas primitivas geométricas e operações geométricas de

mais alto nível. Em um sistema baseado em uma tmica forma canônica de representação, este

crescimento é linear [Til83].

Uma curva B-'Splíne racional é a projeção no espaço fisico 3D de uma curva B-Spline

não racional (polinomial), definida através de coordenadas homogêneas no espaço 4D. Se B :
(x,y, z) é um ponto no espaço Euclidiano 3D, denota-se um ponto no espaço homogêneo 4D por

Bh: (hx, hy,Iu,h), com h > 0 chamado de coordenada homogênea.

Então, tem-se:

n+1

p(t¡ =la! N,,r1t¡ (4.34)
,=l

onde .Bf 's são os vértices homogêneos 4D do polígono de definição para a curva B-Spline não

racional. Ni,r(t) é a função base B-dþline não racional dada pela Eqtnção 4.27.

Projetando-se no espaço 3D através da divisão pelas coordenadas homogêneas, tem-se a

curva B-Spline racional:

n+l

ln,h,N,,r1t¡
P(t¡ = =lB,R,,r1t¡

\h,tr,,rqt¡
t=l

n+l

,=l
(4.3s)
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onde os B¡'s são as coordenadas 3D dos vértices do polígono de definição, e

R,.rG) =
htNLkQ)

(4.36)n+l

lh,u,.r1t¡
i=l

são as funções base.B-Spline racionais.

Como pode ser visto, a forma B-Spline racional é uma genenlização da forma B-Spline

não racional. Por isto, muitas das características e propriedades da forma não racional continuam

válidas:

1. Cada função base racional é positiva ou zero para qualquer valor do parâmetro;

2. A soma das funções base racionais para qualquer valor do parâmetro é 1 (um);

3. Uma curva B-Spline racional de ordem k (grau k-1) é Ck-2 contínua em qualquer ponto;

4. A ordem máxima da curva é igual ao número de vértices do polígono de definição;

5. Uma curva B-Spline racional segue a forma do polígono de definição;

6. A curva está contida na união dos fechos convexos formados pelos k vértices

sucessivos do polígono de definição;

7. Qualquer transformação projetiva é aplicada a uma curva B-Spline racional

transformando-se os vértices do polígono de definição, ou seja, a curva é invariante

sob transformações projetivas, deixando de ser invariante apenas sob transformações

afins, como era o caso da curva B-Splíne não racional.

E f,icil notar que, quando hi : 1 para todo i, &,(t): Ni¡(t), ou seja, a forma B-Spline não

racional é um caso particular da forma B-Spline racional. Além disto, pode-se mostrar que uma

curva B-Spline racional aberta com ordem igual ao número de vértices do polígono de definição

é uma curya de Bézier racional e, se todos hi : l, esta se reduz a uma curva Bézier não racional

[Rog89].

As coordenadas homogêneas h¡ fomecem uma ferramenta adicional para a manipulação

da forma da curva. A Figura 4.5 foi gerada utilizando-se um vetor de nós uniforme aberto [0 0 0

0 I 2 2 2 2l (k: 4), polígono de definição com cinco vértices (n+1 : 5) e com um vetor de

coordenadas homogêneas onde hi : 1, i*3,h3 varia de 0 a 5 para ilustrar o efeito da coordenada

homogênea.
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v

4=o

2

Figura 4.5 - Curva B-Spline racional [Rog89];

Assim como na forma B-Spline não racional, pode-se ttilizar técnicas como alterar a

posição de um vértice ou utilizar vértices coincidentes para influenciar a forma da curva.

Uma superficie B-Splíne racional pode ser obtida através do seguinte produto

cartesiano:

(4.37)

onde os B!.¡'" são os vértices homogêneos 4D da malha de definição e N¡,¡(u) e ltd¡,r(w) são as

funções base B-Spline não racionais definidas pela Equagão 4.27.

Através da divisão pelas coordenadas homogêneas, obtém-se a superfície B-Spline

racional:

Q(u,w) =

n+l m+l

22h,,,8,., N,,r@) M ,.¡(w)j=l l=l (4.38)n+l m+l

ZZh,.,N,.r@)M,,,(w)
i=l j=l

onde os Bi,j's são os vértices 3D da malha de definição, e

s,,,(u,w) =
h,.¡N,,r@)M,.¡(w)

(4.3e)n+l ¡r+l

22h,,,,, N,,,r (u) M,,,¡ (w)
¡l=l ¡ l=l

n+l m+l

Q@,w) = ZZ n!., N,,r (u) M,,¡ (w)
i=l i=l

(u,w)8,,,5,,,
n+l m+lI'
i=t j=t

são as firnções base B-Spline racional.
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Deve-se observar que S¡¡(z,w) não corresponde ao produto de &*(z) e \,r(w) (ver

Equagão 4.36), porém possui forma e propriedades analíticas similares as do produto

Ni¡(ø)I\4,r(w). Portanto, muitas das propriedades relacionadas às superficies B-Spline não

racionais são válidas aqui. Entre elas deve-se ressaltar que, se o número de vértices da malha de

definição é igual à ordem das curvas em cada direção paramétrica, e se não houver valores

interiores de nós duplicados, então a superfîcie B-Sptine racional se reduz a uma superfície

Bézier racional. Além disto, se todos h¡j : l, então St(øw) : Ni¡(z)I\A ,t(w), e a superficie ,B-

Spline racional se reduz a uma superfície B-Sptine não racional. Portanto, pode-se dizer que as

superficies B-Splíne racionais, tais como as curvas, são uma generulização das superficies B-

spline não racional e das superfícies Bézier racionais e não racionais.

4.3.4 Nnnns (NonrUruronm R¿no¡uet B-Sruwn)

A utilização de um vetor de nós não uniforme para gerar funções B-Sptine racionais e,

portanto, curyas ou superficies B-Spline racionais, resulta nas chamadas I\ruRBS. Essa

formulação provê uma poderosa ferramenta de modelagem e oferece uma forma matemática

precisa capaz de representar formas analíticas, tais como linhas, planos e círculos, e também

curvas e superficies de forma livre. A formulação ltitIRBS (Non-Uniform Rational B-Sptine) faz

parte do padrão IGES (Initial Graphics Exchange SpeciJìcation) desde 1983, sendo que esse é o

padrão para troca de informações entre vários sistemas de CAD. A seguir, é apresentado um

conjunto de características que fazem de NURBS uma poderosa ferramenta adequada para a

geração e manipulação de formas em um sistema de modelagem:

l. Oferece uma forma matemática comum para representar e projetar tanto formas com

padrões analíticos exatos, tais como cônicas, quanto curvas e superficies de forma

liwe;

2. sua construção é rczoavelmente rápida e computacionalmente estável;

3. Possui uma interpretação geométrica clan;

4. Provê um poderoso conjunto de ferramentas que pode ser usado para projeto, análise

do processo e questões sobre o objeto: inserção e remoção de nós dos vetores,

refinamentos, elevação do grau, divisão da curva ou superfície, etc.;
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5. Provê facilidades para modelar descontinuidades; 
6. Gera uma melhor parametrização de curvas e superfícies, especialmente quando 

existem pontos irregularmente espaçados. 

Segundo Tiller [Ti183], essas características e o grande poder descritivo da NURBS 

compensam a perda de eficiência computacional na representação de certas formas, por exemplo 

na construção de um quadrilátero, e a necessidade de armazenagem do vetor de nós não 
uniforme. Especificamente, as super-fícies B-Spline não uniformes racionais podem, entre outros 

casos, ser utilizadas para representar superficies quádricas exatas e combiná-las, suavemente, 

com superfícies de forma livre, gerar superfícies controladas (ruled surfaces), ou seja, superfícies 
construídas através da especificação de um conjunto de curvas geradoras (profiles) cada uma 
podendo ter uma forma diferente, por exemplo uma circunferência e um quadrado, e representar 

superfícies de translação e revolução geradas por qualquer tipo de curva. 

4.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse capítulo apresentou uma revisão das principais técnicas para obtenção de curvas e 

superfícies a partir de um conjunto de pontos defmidos pelo usuário, os chamados pontos de 

controle. Apresentou uma técnica através da qual a curva obtida interpola todos os pontos de 
controle, a Spline Cúbica e outras nas quais a curva obtida apenas mostra a tendência dos seus 

pontos de controle, como: Bézier, B-Splines, B-Splines Racionais e NURBS. 
Como constatado no decorrer do desenvolvimento do trabalho a utilização das curvas e 

superfícies NURBS permite a criação de um amplo conjunto de formas, sejam essas com padrões 

analíticos exatos ou livres. O uso de uma formulação adequada para representar um amplo 

conjunto de superfícies na basta, por si só, para que o Modelador seja uma ferramenta útil. É 

preciso que o usuário possa projetá-las com facilidade, sem restringir sua criatividade. 

No capítulo 5 é apresentado um estudo sobre técnicas tridimensionais de interação com o 

usuário, que é um aspecto crítico no desenvolvimento do Modelador de Moldes. 



CAPÍTTILo 5

TNTERAçÃo rn

O desenvolvimento de uma interface gró/ìca que suporte uma boa interação do usuário

com o sistema muitas vezes determina a aceítação ou não do sistema computacíonal pelo seu

grupo de usuários potenciais. Nesse capítulo encontra-se um estudo de técnicas de mapeamento

e de visualização cuio objetivo é facilitar a criação e a manípulação de objetos no espaço

tridímensional.

5.1 CONSTDERAÇOB S INICIATS

Uma das principais preocupações na construção de interfaces gráficas para aplicativos 3D

está na obtenção de uma interação eficiente entre o usuário e o ambiente 3D. A comunicação

entre o usuário e o ambiente através dos atuais dispositivos de entrada e de saída figura entre as

principais dificuldades para garantir uma interação eficiente. Isso se deve à característica

bidimensional dos dispositivos usuais de entrada (mouse 2D, mesa digitalizadoru, joystick) e de

saída (monitor) frente à tridimensionalidade do espaço e dos objetos da cena.

Uma abordagem dada ao problema de interação usuário-ambiente 3D tem sido a criação

de novos dispositivo s de hørdware qtre suportam interagão 3D, como o roller mouse [Ven93].

Uma outra abordagem tem sido através do desenvolvimento de ferramentas de software, ou de

técnicas de interação, que permitem o mapeamento entre dispositivos de entrada bidimensionais

e o espaço 3D. A justificativapara esta segunda abordagem é que os dispositivos de entrada 2D,

aliados à evolução das técnicas de mapeamento, têm permitido interações tão ou mais amigáveis

do que os novos dispositivos de hardware.
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Softwares com interfaces "modernas" são construídos utilizando-se widgets, elementos

que encapsulam geometria e comportamento para exibição das propriedades e informações dos

objetos da aplicação. O termo geometria refere-se à aparência do componente, e o termo

comportamento rcferc-se à sua funcionalidade [Con92]. Entretanto, muitas das interfaces para

aplicações 3D não aproveitam adequadamente a vantagem adicionada pela terceira dimensão,

utilizando, predominantemente, widgets 2D. Trabalhos recentes como o de Herndon [Her94] e o

de ZeIeantklzelg3l apresentam widgets 3D para a construção de interfaces com o usuário.

Há muitas razões para a subutilização da terceira dimensão. Primeiro, quase todas as

técnicas de interação devem ser criadas a partir do início, uma vez que ainda não existem toolkíts

de técnicas de interação 3D amplamente disponíveis. Segundo, tais toolkits são e continuarão

sendo difíceis de serem desenvolvidos enquanto metáforas adequadas para interfaces 3D não se

desenvolvam, alcançando um estilo próprio e sólido. Além disso, acredita-se que toolkits 3D são

mais dificeis de serem desenvolvidos comparativamente aos toolbits 2D devido à própria

complexidade da interação no espaço.

As interfaces com o usu¿irio eram originalmente projetadas pelos programadores usando

as mesmas ferramentas utilizadas para construir a aplicação, o que produz interfaces fortemente

integradas à aplicação. Entretanto, mais recentemente projetos de interfaces vêm sendo

desenvolvidos por especialistas utilizando ferramentas adequadas que estimulam a separação

entre os códigos da interface e da aplicação. Essa separação produz interfaces mais consistentes e

programas mais modulares, mas pode produzir interfaces que não são tão úteis quanto poderiam

ser as construídas especificamente para a aplicação.

Aplicações altamente interativas requerem um alto bandwídth com a interface. Pesquisas

em interfaces revelam que isso pode ser melhor alcançado se a aplicação e a interface fizerem

parte do mesmo ambiente de desenvolvimento, com as mesmas ferramentas sendo usadas para a

construção de ambas. As razões para separar a aplicação da interface são válidas, porém os

benefícios de um único ambiente de desenvolvimento superam os beneficios de se utilizar dois,

principalmente para aplicações 3D [Con92].
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Esse capítulo está organizado da seguinte forma: na seção seguinte (5.2) serão

apresentados os diversos níveis de sistemas de suporte usados na implementação de interfaces,

segundo Foley [Fol90]; já na seção 5.3 serão vistas as principais técnicas de interação tanto em

nível de entrada de dados quanto em nível de saída de dados. A seção 5.4 apresenta as

considerações finais do capítulo.

5.2 BIBLIOTECAS PARA SUPORTE AO

DESENVOLVIMENTO DE INTERFACES GRÁFICAS

Segundo Foley [Fol90] existem v¿irios níveis de sistemas de suporte usados na

implementação de interfaces (Figura 5.1).

Figura 5.1 - Sistema de suporte para desenvolvimento de interfaces gráficas [Fol90];

Como pode ser visto, o programa de aplicação acessa todos os níveis de bibliotecas, e os

programadores podem explorar os serviços que cada nível provê. Os níveis de suporte incluem:

Sistema gerenciador de janelas (wíndow managq system)z é, basicamente, um

gerenciador de recursos. Através desse sistema um usuário pode interagir com várias aplicações

apresentadas em diferentes janelas. Cadavez que uma janela é ativada, recursos tais como mouse

e teclado são atribuídos a essa janela [Hix93].

Harùware
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Biblioteca de componentes de interfaces (toolkit): é uma biblioteca de funções usadas 
por programadores para a implementação de interfaces. Uma componente de interface, ou uma 
widget, é um elemento que, além de encapsular geometria e comportamento, mantém 

informações sobre objetos gráficos e aplicações. Exemplos são barras de rolagem, janelas de 
desenho, botões e cursores. Toolkits de widgets para o desenvolvimento de interfaces 2D são 
bem conhecidos, como o Macintosh Programmer's Toolbox, OSF/MOTIF e Xview. Entretanto, 
bibliotecas gráficas 3D, tais como PHIGS+ e GL, da Silicon Graphics, fornecem pouco suporte 
para a implementação de técnicas de interação além de simples manipuladores de dispositivos. 

Sistema de suporte para gerenciamento de interface com o usuário (UIMS): é um 
conjunto integrado de programas interativos voltados para todo o processo de desenvolvimento 

de interfaces, incluindo projeto, representação, protótipos, execução, avaliação e manutenção de 

interface. Tem como função básica implementar a forma da interface com o usuário e, em alguns 

casos, também parte de códigos internos [Fo190, Hix93]. 

5.3 TÉCNICAS DE INTERAÇÃO 

A seguir é apresentado um resumo da principais técnicas de interação direta com o espaço 
3D através de dispositivos de posicionamento (locators). Tais técnicas são descritas com maiores 

detalhes em [Ve195]. A interação com dispositivos de posicionamento pode ser realizada 

seguindo-se duas abordagens: soluções por software e soluções por hardware. 

5.3.1 TÉCNICAS DE INTERAÇÃO EM NÍVEL DE ENTRADA DE DADOS 

5.3.1.1 Soluções por software 

As soluções por software consistem, principalmente, na obtenção de técnicas de 

mapeamento que buscam a correspondência entre as coordenadas (x', y'), captadas pelos 
dispositivos 2D convencionais, e os pontos (x, y, z) do espaço 3D. 
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Uso de movimentos circulares 

Utilizando-se um dispositivo lógico, o trackball 3D, desenvolvido por Evans [Eva81], 
procura-se simular o movimento de um dispositivo trackball em três dimensões, a partir de um 
dispositivo que opera em duas dimensões. Para isso, os movimentos horizontais 2D (x') são 

mapeados para movimentos em x no espaço 3D, movimentos verticais 2D (y') passam a ser 

entendidos como movimentos em y no espaço 3D, e movimentos circulares, no sentido horário e 
anti-horário, são compreendidos como movimentos em z, avançando ou retrocedendo, na 
direção de profundidade. 

Uso de controladores virtuais 

Os controladores virtuais foram introduzidos por Chen [Che88] para a realização de 

rotação de objetos tridimensionais. Na Figura 5.2 tem-se quatro tipos de controladores virtuais. 

(a) Deslizadores granam 

(c Coaduna em XY e exata es Z 

(b) Sobreposição de doai:adore 

(d) Esfera Virtual 

Figura 5.2 - Controladores virtuais [Ve195]; 

Na Figura 5.2(a) tem-se um controlador que usa sliders para realizar rotação em torno dos 
eixos x, y e z. O uso de sliders permite um melhor controle no ângulo de rotação aplicado sobre o 
objeto. Em 5.2(b) tem-se uma variante, na qual os sliders são sobrepostos à imagem do objeto 
(overlapping sliders). Os movimentos de rotação em torno dos eixos x, y e z são representados 
por movimentos verticais, horizontais e circulares do mouse, respectivamente. 

Em 5.2(c) usa-se um tipo de controlador denominado contínuo em XV e exato em Z. 
Contínuo em x e y porque um movimento de arrasto (drag) dentro do círculo, deslocando o 
mouse da esquerda para a direita e de cima para baixo, permitirá a rotação do objeto em torno 

dos eixos x e y, respectivamente. E movimentos de arrasto na diagonal permitirão uma rotação 
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proporcional sobre os eixos x e y.E exato em z potqlre um movimento de arrasto fora do círculo
rodará o objeto todo no sentido horário ou anti-hor¿írio, dependendo do sentido do movimento,
fazendo o objeto girar em torno do eixo z.

Na Figura 5.2(d) o controlador usado é uma esfera vírtuøl que simula os movimentos de

um trackball 3D- o usuririo pode imaginar que o objeto está dentro de uma esfera de vidro, sendo
que movimentos verticais do mouse dentro da esfera provocam rotações do objeto em torno do
eixo x, movimentos horizontais provocam rotações em tomo do eixoy, e movimentos circulares,

ao longo da esfera ou fora dela, provocam movimentos emz.

Uso do sistema de referência do objeto

Essa técnica, desenvolvida por Emmerick [Emm90], permite a definição de parâmetros de

três tipos de transformagão 3D: rotação, translação e escalonamento. para isso são definidos 7
pontos virtuais de controle no sistema de coordenadas local do objeto: um ponto na origem do

sistema e seis nos eixos (Figrra 5.3).

ÎlürLç¡o m:

E¡ãbdilcmr

Y

Rol¡ç¡o.m ¿ t

Figura 5.3 - Manipulação direta baseada no sistema de coordenadas do objeto [Vel95];

O usuririo deve selecionar um ponto de controle e arrastá-lo (drag). O ponto de controle

escolhido, a direção e a origem do movimento do motße determinam os parâmetros da

transformação.
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5.3.1.2 Soluções por hørdware

A seguir encontra-se a descrição de um dispositivo de hardware utilizado para

posicionamento 3D, o roller mouse (Figura 5.4)

FÍgura 5.4 - O roller mouse [Ven93];

O roller mouse, ori mouse 3D, foi desenvolvido por Venolia [Ven93] e é baseado num

esquema de construção similar ao do mouse convencional. A diferença é que seu hardware

consiste de uma esfera para codificação dos dados de entrada situada na base do dispositivo, um

botão para interações e duas rodas laterais. A realimentação visual do roller mouse é

representada por um cursor tridimensional em formato de um cone sólido. Esse dispositivo

movimenta o cursor através do movimento do corpo do mouse ou das rodas laterais.

Movimentando-se o corpo controla-se o cursor tridimensional nas diregões vertical e horizontal.

Com o movimento das rodas permite-se a aproximação e afastamento do cursor na direção de

profundidade.

Auxiliado visualmente pelo cursor tridimensional, o usuário pode selecionar objetos e

realizar operações sobre eles. Uma vez selecionado o objeto, o sistema permite rotacioná-lo e

transladá-lo no espaço 3D. O usuario pode movimentar o objeto nas três dimensões pressionando

o botão e movimentando as rodas e o corpo do mouse.
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5.3.2 TÉcmc¿.s or l¡rrnn LçÃo nnn NÍvnr, un s¿.ba DE DADos

5.3.2.1 Soluções por softwøre

Os estudos realizados nesse sentido concentram-se na obtenção de técnicas de

visualização, tais como recursos para manipulação da câmera e realce do espaço tridimensional,

que usadas em cor{unto com as técnicas de mapeamento vistas anteriormente, tentam tomar mais

real o ambiente de interação 3D.

Uso de técnicas para realce visual

Técnicas para manipulação direta, tais como o uso de controladores virtuais [Che8B], não

usam nenhum mecanismo que permita a manipulação davisualização. Essas técnicas podem ser

aprimoradas permitindo, por exemplo, que o usuário coordene o deslocamento do ângulo de

observação da cena 3D durante o processo de manipulação. Em alguns casos, esse processo é

automatizado. Isso significa que o sistema pode, por si só, evitar situações de degeneração nas

quais translações e rotações são dificeis de realizar devido à inconveniência do ângulo de

visualização da câmera.

Também pode-se utilizar ferramentas de realce do ambiente 3D, tais como grades (Figura

5.5) e eixos 3D (Figura 5.6).

As grades servem como pautas de referência sobre o plano de visualização para ter

relações exatas de distâncias entre dois pontos quaisquer. O uso de grades pode ser otimizado

através de uma panmetrização dos espaçamentos da malha (Figura 5.5b). Assim, pode-se ter

diferentes tipos de pautas com unidades de medidas diversas [vel95].

o)(.)

Figura 5.5 - Grades [Vel95];
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Os eixos 3D são sistemas de referência que têm como frrnção apresentar a direção e o
sentido dos eixos coordenados x, y e z do espaço 3D.

+,

x

Figura 5.6 - Eixos 3D [Vel95];

Outras estratégias, como mudanças de projeções da cena de paralela para perspectiva, e
rotação das entidades gráficas em tomo dos eixos que não sejam perpendiculares à tela de

visualização, podem ser combinadas as grades e eixos de forma a prover maior realismo

hidimensional.

Uso de realimentadores visuais

Osbom [Osb92] realizou um trabalho para visualização e construção de objetos

tridimensionais a partfu de vistas bidimensionais do mesmo (aéreas, frontais e laterais). l{Júliza

dois dos controladores virtuais descritos em [Che88]: Contínuo em XY e exato em Z e a esfera

virtuol. Porém, ao invés da utilização de um círculo, utiliza a propria fronteira do objeto como

controladora do movimento rotacional. Além disto, esse trabalho providencia diferentes formatos

bidimensionais para representação do cursor 2D (Figura 5.7)

z,

hw+ Øçî
(¡f ot (c, (dt (t

Figura 5.7 - Cursores bidimensionais [Vel95];
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A Figura 5.7(a) apresenta um cursor do tipo arrow que é usado para seleção, por

exemplo, de menus. Em 5.7(b) tem-se um cursor de formato hand usado para indicar a
possibilidade de manipulação direta. Em 5.7(c) apresenta-se um cursor do tipo crossíng arrows,

para quando a manipulação direta é inicializada. Em 5.7(d) mostra-se o formato spining-arrows,

no qual o cursor muda quando se está manipulando o objeto em tomo dos eixos x e y; e em 5.7(e)

tem-se um formato grabbing hand, usado quando o objeto é rotacionado em torno do eixo z.

Já o trabalho de Houde [Hou92] explora o uso de diferentes posições das mãos como

cursores bidimensionais para facilitar e destacar o tipo de manipulação efetuado numa interface

(Figura 5.8).

v
(o(.t ON (.1

Figura 5.8 - Uso das mãos como cursores bidimensionais [Hou92];

Na Figura 5.8(a) uma posição de mão aberta indica estado de pronto para uma interação.

Em 5.8(b) mostra-se uma mão em ato de pressionando algum objeto perpendicular a um plano,

indicando assim a tendência de agarrar o objeto. Em 5.8(c) apresenta-se a mão em posição de

pegar, para indicar que um objeto está sendo levantado. Em 5.8(d) duas mãos, uma de frente para

outra, indicam rotação do objeto.
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5.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todas as soluções por software aqui apresentadas possuem complexos aspectos de 

implementação. Portanto, antes de adotar qualquer uma delas, é necessário analisar o 
custo/beneficio que isso irá trazer para o sistema em questão. 

No início do Modelador de Moldes pretendia-se implementar a técnica que usa o sistema 
de referência do objeto para a entrada de dados em 3D. 

Entretanto, no decorrer da implementação das técnicas de modelagem verificou-se a 

necessidade de elaborar e melhorar as próprias técnicas de interação 2D a serem utilizadas no 

Modelador. Isso porque o poder descritivo das técnicas de modelagem implementadas está 

diretamente ligado ao conjunto de faces geradoras, curvas 2D, (ver seções 6.4.1.2 e 6.4.2.1) que o 
usuário é capaz de criar e manipular. 

Isso não exclui o problema da interação no espaço 3D, mas como não haveria tempo para 

construir uma interface completa para interação 2D e em 3D, defmiu-se que a interface do 

Modelador seria fortemente baseada em técnicas de interação bidimensionais. As técnicas de 

interação implementadas são apresentadas ao decorrer do próximo capítulo, que aborda a 

implementação do Modelador de Moldes. Particularmente, na seção 6.6 encontra-se uma 

descrição dessas técnicas e de como o usuário manipula os moldes tridimensionais. 



CAPÍTULO 6 

A IMPLEMENTAÇÃO DO MODELADOR DE MOLDES 

Todo o desenvolvimento de um sistema computacional deve ser realizado tendo-se em 

vista, principalmente, o problema a ser apoiado pelo sistema e seu grupo de usuários, ou seja, 

quem irá de fato operar o sistema. No desenvolvimento do Modelador de Moldes Tridimensional 

procurou-se utilizar técnicas de modelagem que permitam construir um amplo conjunto de 

formas (moldes), que satisfaçam os requisitos do Simulador FREEFLOFV, e utilizar técnicas de 

interação que facilitam a tarefa do usuário. Nesse capítulo serão apresentados os aspectos de 

implementação do Modelador de Moldes e exemplos ilustrativos de sua utilização. 

6.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A Computação Gráfica vem sendo amplamente utilizada na representação e validação de 

diversos problemas e fenômenos do mundo moderno. O desenvolvimento de novos conceitos 

relacionados a várias áreas da Computação Gráfica, como animação, visualização, interfaces com 

o usuário, multimídia e modelagem, e também o rápido desenvolvimento do hardware 

transformaram-na em uma ferramenta essencial para as indústrias de software. Essas indústrias 

vêem a Computação Gráfica como uma ferramenta de auxilio ao usuário no aprendizado e 

utilização de seus produtos, aumentando seu potencial de aceitação num mercado cada vez mais 

competitivo. 
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Nesse contexto, o Modelador de Moldes Tridimensional, objeto desta Dissertação, em 

conjunto com o Simulador de Escoamento de Fluidos FREEFLOW [Tom96] e o Visualizador de 

Escoamento, ambos tridimensionais, vêm oferecer facilidades para que estudos relacionados à 

Dinâmica de Fluidos em situações práticas reais sejam realizados por usuários que entendem dos 

processos em estudo, mas não são especialistas em computação. 
O Modelador de Moldes 3D é, em resumo, uma ferramenta de desenho interativa que 

permite a defmição, de forma rápida e fácil, do domínio de um escoamento, ou seja, do molde a 

ser usado na simulação do escoamento do fluido. 

O sistema foi desenvolvido sobre o ambiente de janelas X Window [Bar91] como 

ferramenta de suporte ao desenvolvimento da interface, utilizando a linguagem de programação 

C e componentes de interface com o usuário defmidos pelas bibliotecas X Toolkit Intrinsics (Xt) 

e o Motif (Xm) [He190, Fer90], que vem sendo consagrado como o padrão de fato para o 

desenvolvimento de interfaces gráficas. O uso dessas bibliotecas fornece um suporte adicional, 

facilitando a tarefa do programador e reduzindo o tempo de desenvolvimento das interfaces 

[Fo1901. 

O sistema conta hoje com 16 arquivos .c com código fonte e 10 arquivos .h contendo 

defmições de estruturas, tipos e variáveis utilizadas, além da prototipagem das funções e 

procedimentos implementados, totalizando, aproximadamente, 17000 linhas de código. 

Nesse capítulo, a seção seguinte (6.2) apresenta brevemente o Modelador de Moldes, 

exemplificando algumas de suas características através de figuras e rápidos comentários. 

Também apresenta como os procedimentos e funções implementados foram agrupados para 

facilitar a elaboração e o entendimento do restante do capítulo. Nas outras seções serão 

apresentados as características de implementação do Modelador de Moldes 3D enfatizando as 

técnicas de modelagem (seção 6.4), a forma de representação interna dos moldes (seção 6.5) e o 

ambiente da aplicação, juntamente com as técnicas de interação com o usuário implementadas 

(seção 6.6). Também, resumidamente, serão descritos outros componentes não menos 

importantes referentes às operações matemáticas e às transformações geométricas (seção 6.3) 

implementadas. Procurou-se, a todo momento, utilizar-se de exemplos para ilustrar os processos 

descritos, a fim de facilitar o entendimento e apresentar os resultados alcançados. 
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6.2 A FUNCIONALIDADE DO MODELADOR DE MOLDES

O Modelador de Moldes é um sistema gráfico que permite a criação de objetos (moldes)

tridimensionais de forma bastante intuitiva. Para isso, utiliza-se das seguintes técnicas de

modelagem: Técnicas de Varredura e Curvas e Superfícies Livres NURBS; e de técnicas

adequadas de interação com o usurírio.

As técnicas de modelagem empregadas exigem que sejam definidas primitivas

bidimensionais a partir das quais são geradas moldes tridimensionais. Assim, o Modelador

permite a definição de vririas primitivas 2D, tais como circunferências, quadriláteros, triângulos,

polígonos regulares, poligonais liwes e curuas livres NURBS. A Figura 6.1 apresenta uma tela

do Modelador com alguns exemplos de primitivas que podem ser utilizadas para a construção de

moldes através das Técnicas de Varredura. Já a Figura 6.2 apresenta algumas primitivas

destinadas a geração de moldes através de Superficies NURBS.

Figura 6.1 - Exemplos de primitivas que podem ser utilizadas pelas Técnicas de Varredura;
acima a esquerda, uma poligonal liwe aberta; acima a direita, uma circunferência; abaixo a

esquerda, um losango; abaixo a direita, uma poligonal livre fechada;
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Figura 6.2 - Exemplos de primitivas que podem ser utilizadas pelas Superfícies NURBS; 
acima a esquerda; um polígono regular circunscrito com 10 vértices; acima a direita, 

uma curva livre; abaixo a esquerda, uma elipse; abaixo a direita uma cônica; 

Para manipulação dos objetos gerados no Modelador, sejam esses 2D ou 3D, o usuário 

dispõe de transformações geométricas: translação, rotação e escala (para objetos 3D). Essas 

transformações são aplicadas aos objetos utilizando-se de caixas de diálogo onde seus parâmetros 

são especificados. Também, para o caso da translação de objetos 2D, o usuário pode realizá-la 
diretamente com o mouse, selecionando o objeto através de um de seus "vértices", ou pontos de 

controle (nas Figuras 6.1 e 6.2 esses pontos são indicados pelas pequenas circunferências) e 

reposicionando-o no local desejado. 

Através do mouse o usuário também pode criar objetos fornecendo seus pontos de 

controle diretamente nas áreas de desenho no caso das poligonais livres e curvas livres NURBS, 

ou alterar a posição dos pontos já especificados. 
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A Figura 6.3 a seguir mostra um molde gerado através de Varredura Rotacional utilizando

como primitiva a poligonal livre aberta apresentada na Figura 6.1, acima a esquerda. Já a Figura

6.4 mostra um molde gerado através de uma Superfície Controlada NURBS utilizando como

primitivas um polígono regular e uma elipse, ambos apresentados na Figura 6.2, respectivamente,

acima a esquerda e abaixo a esquerda.

Figura 6.3 - Molde gerado através de Técnicas de Varredura ffarredura Rotacional);
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Figura 6.4 - Molde gerado utilizando Curvas e Superfícies Liwes NURBS;

Esses moldes também podem ser visualizados como sólidos, ao invés de na forma fio-de-

arame (wíreframe), utilizando-se algoritmos de tonalização, tais como Gouraud e phong

[Ces95]. Atualmente, isso é feito exportando-se uma descrigão dos moldes (aproximada por uma

malha poligonal) para o software de visualização VTK (Vísualization ToolKit) [Sch96].
Altemativamente, a descrição dos moldes será acessada por um Visualizador de moldes e fluidos
em desenvolvimento que permitirá gerar as visões tonalizadas dos moldes.

O procedimento que faz a exportação para o VTK permitindo tal visualização, é descrito

no Apêndice A. As figuras 6.5 a 6.8 a seguir apresentam vários moldes gerados pelo Modelador e

visualizados no VTK. Os procedimentos envolvidos na geração desses moldes serão descritos na

seção 6.4, que descreve as técnicas de modelagem disponíveis, e na seção 6.5, que descreve a

representação intema e como são tratados os problemas associados à representação adotada.



Capítulo 6- A Implementação do Modelador de Moldes 	 65 

Figura 6.5 - Molde gerado no Modelador através de uma Superficie de Rotação NURBS 
e visualizado utilizando o software VTK; 

ã Visualization Toolkit - Win320pen6L 111 

 

EIDE 

Figura 6.6 - Molde gerado no Modelador através de Varredura Rotacional 
e visualizado utilizando o software VTK; 



:i Visualization Toolkit - Win320penGL In 
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Figura 6.7 - Molde gerado no Modelador através de uma Superfície de Rotação NURBS 
e visualizado utilizando o software VTK; 

Figura 6.8 - Molde gerado no Modelador através de uma Superfície Controlada NURBS 
e visualizado utilizando o software VTK; 
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Para descrever a implementação do Modelador procurou-se dividir os procedimentos e 

funções implementados em quatro grandes grupos: o grupo de apoio, o das técnicas de 

modelagem, o da representação interna dos moldes e o das técnicas de interação com o usuário. 

Nesses últimos três grupos encontram-se todos os procedimentos e funções diretamente 

relacionados com as principais funcionalidades do Modelador. Já o grupo de apoio incluiu todos 

os procedimentos e funções que fornecem suporte às operações matemáticas e às transformações 

geométricas necessárias ao Modelador. A seguir inicia-se a descrição da implementação do 

Modelador de Moldes pelo grupo de funções de apoio. 

6.3 PROCEDIMENTOS E FUNÇÕES DE APOIO 

Esse grupo abrange o conjunto dos procedimentos e funções básicos que não estão 

diretamente relacionados aos grupos principais, ou seja, os que implementam as técnicas de 

modelagem, a representação interna e as técnicas de interação com o usuário, mas que são usados 
por procedimentos desses grupos. 

São rotinas que fornecem suporte às operações matemáticas necessárias ao Modelador 

(seção 6.3.1), tais como operações com matrizes, e que implementam as transformações 

geométricas aplicáveis sobre os objetos modelados (seção 6.3.2). O desenvolvimento separado 

desse conjunto de funções básicas teve como objetivo principal manter a implementação do 

Modelador enxuta e fácil de ser alterada e/ou estendida, caso haja necessidade. 

6.3.1 AUXÍLIO AS OPERAÇÕES MATEMÁTICAS 

A implementação das técnicas de modelagem utilizadas no Modelador (Técnicas de 

Varredura e Curvas e Superfícies Livres NURBS) e a necessidade de aplicar transformações 

geométricas (translações, rotações e escalas) sobre os objetos criados motivou a construção de 

um conjunto básico de procedimentos e funções para simplificar e acelerar a realização das 

operações matemáticas necessárias a essas tarefas. 
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Uma vez que estruturas do tipo vetor ou matriz de elementos são usadas para armazenar 

os pontos de controle tanto das faces geradoras (vetor) quanto dos moldes em construção (matriz) 
antes de sua conversão para a estrutura B-Rep, grande parte dos procedimentos e funções 
desenvolvidos nesse grupo são utilizados para a manipulação dessas estruturas. Alguns são: 

double* Aloca_Vreal(int dim)1, double** Aloca_Mreal(int vert, int dim): 
utilizados para alocar dinamicamente o espaço necessário a um vetor e uma matriz, 
respectivamente, de elementos reais; 

double* Libera_Vreal(int dim, double* vetor), double** Libera_Mreal(int vert, 
int dim, double** matriz): realizam as operações inversas dos anteriores, ou seja, liberam o 
espaço de memória anteriormente alocado; 

double Determinante_Mreal(int dim, double** matriz): essa função é responsável 
por calcular o determinante de uma matriz quadrada, passada como parâmetro; 

double** Inverter_Sequencia_Mreal(int vert, int dim, double** matriz): essa 
função é responsável por inverter a sequência de uma matriz de valores reais passada como 

parâmetro, ou seja, irá trocar as posições da primeira linha com a última, da segunda com a 
penúltima, e assim por diante; 

double** Gera Multiplicacao Mreal(int linhal, int colunai, int coluna2, 
double** matrizl, double** matriz2): responsável por realizar a multiplicação de duas 

matrizes, armazenando o resultado obtido em uma terceira matriz. Retorna um ponteiro para a 

matriz resultado. 

Outras operações matemáticas, como por o cálculo do ângulo entre dois vetores, o cálculo 

de interseções entre retas, entre planos e eixos do sistema de referência e o cálculo de vetor 

normal, foram auxiliados por procedimentos e funções implementados nesse grupo. 

Tais implementações possibilitaram ao desenvolvedor obter um conjunto de ferramentas 

matemáticas de fácil manutenção e utilização para a construção das demais funções do 

Modelador de Moldes. Na seção seguinte serão apresentadas as implementações referentes às 

transformações geométricas que podem ser aplicadas aos objetos criados no Modelador. 

IA apresentação de todos os procedimentos e funções nesse trabalho segue o seguinte formato: parâmetros de 
entrada são listados em negrito e parâmetros de saída são listados em itálico e negrito. 
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6.3.2 TRANSFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS 

As transformações geométricas são utilizadas em modeladores de objetos para defmir, 

calcular e posicionar objetos em uma cena. As transformações geométricas básicas são a 

translação, a rotação e o escalamento. Transformações adicionais são o espelhamento e a 
deformação [Fo190]. 

O Modelador de Moldes utiliza a translação e a rotação como transformações básicas para 

a criação de moldes através das Técnicas de Varredura (translacional e rotacional), podendo 

utilizar como faces geradoras as primitivas criadas no canvas2D (seção 6.4.1.1) ou curvas livres 

NURBS, gerando superfícies livres NURBS (seção 6.4.2.1). Adicionalmente, o usuário pode 

aplicar translações, rotações e escalas aos objetos já criados, posicionado-os e dimensionando-os 
como achar necessário. 

A representação de transformações geométricas através de matrizes permite combiná-las 

e aplicá-las sobre um objeto de uma só vez, bastando para isso multiplicar a matriz que contém 

as transformações pelos pontos de controle que definem o objeto, estejam esses armazenados em 
vetores ou matrizes. 

Certos procedimentos foram implementados no Modelador de Moldes com o objetivo de 

compor as matrizes de transformação, ou seja, uma vez especificados os valores a serem 

utilizados e sobre qual eixo a transformação será realizada, esses procedimentos retornam a 

matriz de transformação pronta para ser aplicada ao objeto. Esses procedimentos são: 

double** Gera_Matriz Translacao(int dim, double dx, double dy, double dz): 

responsável por gerar uma matriz de translação a qual é defmida através de uma dimensão e de 

deslocamentos informados via parâmetros à função; 

double** Gera Matriz_Rotacao(int dim, double angulo, int eixo, double xl, 

double yl, double zI, double x2, double y2, double z2): responsável por gerar uma 

matriz de rotação, recebe como parâmetros, além da dimensão na qual está se trabalhando, o 

ângulo de rotação e o eixo sobre o qual será realizada a mesma. Se esse eixo for arbitrário, deve-

se informar também dois pontos, não coincidentes, que o defmam; 
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double** Gera_Matriz_Escala(int dim, double sx, double sy, double sz, 

double xr, double yr, double zr): é responsável por gerar uma matriz de escalamento; para 
isso utiliza-se da dimensão, dos valores de escala em cada direção e das coordenadas de um 

ponto de referência sobre o qual será aplicada a transformação. 

Os procedimentos acima simplificam a tarefa do desenvolvedor, que não precisa repetir o 

código necessário para compor tais matrizes sempre que uma transformação deve ser defmida. 

Com isso, encerra-se a descrição dos procedimentos e funções do grupo de apoio. Nas 

próximas seções serão apresentados os aspectos de implementação referentes ao Modelador de 

Moldes propriamente dito, ou seja, aspectos referentes às técnicas de modelagem, representação 

interna e as técnicas de interação com o usuário utilizadas. 

6.4 TÉCNICAS DE MODELAGEM 

Como o principal objetivo desse trabalho foi o desenvolvimento de uma ferramenta que 

possibilitasse a construção de moldes a serem utilizados no Simulador FREEFLOW, procurou-se 
implementar um conjunto de técnicas de modelagem adequado à aplicação e também que 
garantisse um grande poder descritivo. 

As técnicas escolhidas, Varredura e Curvas e Superfícies Livres NURBS, descritas nos 
capítulos 3 e 4, respectivamente, fornecem mecanismos suficientes para a construção das mais 

diversas formas de moldes para o Simulador. Esta seção irá descrever os procedimentos e 

funções envolvidos com a implementação de tais técnicas. 

6.4.1 TÉCNICAS DE VARREDURA 

Como mencionado, as técnicas de varredura baseiam-se no princípio de mover um objeto 
denominado gerador (profile) por um caminho denominado diretor, gerando um novo objeto no 

espaço. No Modelador de Moldes o usuário pode utilizar varreduras translacionais e rotacionais 

para a construção dos moldes utilizando faces planares como objetos geradores. 
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6.4.1.1 Faces Geradoras 

Para a defmição dessas faces planares (geradoras) o Modelador apresenta uma área de 
desenho denominada canvas2D (Figura 6.1), na qual o usuário tem acesso, através de um menu, 
a um conjunto pré-defmido de primitivas, além de poder defmir poligonais livres. 

No caso do instanciamento de primitivas, deve fornecer os parâmetros que as defmem. 

Por exemplo, para uma circunferência esses parâmetros são: o centro, o raio e a resolução. Com  
esses parâmetros o Modelador calcula a quantidade de pontos de controle (vértices) necessários 

para representar a face em questão como uma poligonal. 

Para as poligonais livres, sejam essas abertas ou fechadas, o usuário deve informar o 

conjunto de pontos de controle que as definem. Isso pode ser feito diretamente através do mouse 

na área de trabalho, clicando nos pontos desejados, ou através de uma caixa de diálogo, onde as 

coordenadas dos pontos são especificadas numericamente. Para a defmição desses pontos através 
do mouse o usuário pode optar por visualizar na janela os eixos coordenados, com escala, e uma 

grade de controle posicionada sobre a área de trabalho. O Quadro 6.1 apresenta todas as 

possibilidades para a criação de faces geradoras acessíveis através do menu. 

Em todos os casos, os pontos de controle são armazenados em um vetor através do qual 

podem ser manipulados através de transformações geométricas, ou podem ter suas posições 

alteradas, para obter uma melhor definição da face. 
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Faces Geradoras Parâmetros necessários 
Poligonais livres: requer o número de pontos de controle, o usuário indica as 

coordenadas dos pontos diretamente no canvas2D ou através de 
uma caixa de diálogo; 

Polígonos: o usuário deve fornecer o número de pontos, e seleciona uma das 
seguintes opções: 

Livre: fornece as coordenadas dos pontos de controle diretamente 
no canvas2D ou através de uma caixa de diálogo; 

Circunscrito 	ou 	Inscrito: 	o 	usuário 	indica 	ou 	o 	raio 	da 
circunferência ou o comprimento do lado do polígono; 

Quadriláteros: o usuário pode selecionar entre: 

Quadrado: deve fornecer o comprimento do lado; 

Retângulo: deve fornecer o comprimento da base e a altura; 
Losango: 	deve 	fornecer 	os 	comprimentos 	das 	diagonais 
horizontal e vertical; 

Triângulos: o usuário pode selecionar entre: 

Equilátero: deve fornecer o comprimento do lado; 

Isósceles: deve fornecer o comprimento da base e a altura; 
Circunferências: o usuário deve fornecer, além de uma resolução, as coordenadas 

de seu centro e seu raio, ou optar por defini-la através das 

coordenadas de dois pontos não coincidentes pelos quais ela 

deverá passar. 

Quadro 6.1 - Curvas permitidas no canvas2D; 
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6.4.1.2 Varreduras Translacionais 

O Modelador permite a utilização de 3 tipos de Varredura Translacional: simples, cônica 

e translacional com torção (descritas na seção 3.2). 

Em todos os casos, o usuário deve fornecer, inicialmente, um conjunto de parâmetros que 

defme a varredura, e em seguida construir a face geradora utilizando o canvas2D. Quando essa 

face for confirmada, o Modelador passa todos os parâmetros para uma função que implementa o 

tipo de varredura em questão gerando a superfície resultante. Essa função trata esses parâmetros 

e chama os procedimentos que compõem a matriz de transformação e os que multiplicam essa 

matriz pelo vetor de vértices que definem a face geradora, retornando in-n ponteiro para a matriz 

que contem todos os vértices do molde criado. 

As funções que implementam as Varreduras Translacionais são descritas, resumidamente, 

a seguir: 

double** Molde_Translacional_Simples(int vert, double** vetor, double dx, 

double dy, double dz): essa função recebe como parâmetros a quantidade de vértices da face 

geradora, um vetor contendo esses vértices e os deslocamentos que serão utilizados para a 

realização da translação em cada direção; chama outras rotinas para alocar memória para os 

vértices do molde, para gerar a matriz de translação e para multiplicá-la pelo vetor de vértices; 

double** Molde_Translacional_Conico(int vert, double** vetor, double dx, 

double dy, double dz, int proporcao): essa função recebe como parâmetros, além da 

quantidade de vértices da face geradora e do vetor contendo os vértices, a coordenada do ponto 

de fuga e um valor (de O a 100) indicando se a altura total a ser utilizada na translação irá 

alcançar o ponto de fuga ou não. Se esse valor for 100, apenas uma rotina que aloca memória 

para o molde resultante é ativada, senão é calculada a razão de escala para a face, que será a 

mesma para todas as direções e são chamadas rotinas para alocar memória, gerar a matriz de 

escala utilizando como ponto de referência o ponto de fuga, e para multiplicar essa matriz pelo 

vetor de vértices; 
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double** Molde_Translacional_Torcao(int vert, double** vetor, int altura, int 
angulo, int resolucao): para essa função deve-se fornecer, além da quantidade de vértices da 

face geradora e do vetor de vértices, a altura total a ser atingida, o ângulo total de rotação (em 

graus) e uma resolução que irá definir o valor do incremento a ser utilizado em cada passo até 

atingir a altura desejada, e de quantos em quantos graus a face será rotacionada em cada passo. 

Após o cálculo desses dois valores, essa função chama rotinas para alocar memória para o molde 

resultante, compor a matriz de transformação (com translação e rotação) e para, de passo em 

passo, multiplicar essa matriz por um vetor de vértices acumulativo, ou seja, que armazena os 

vértices calculados no passo anterior a partir do original. No fmal do processo tem-se todos os 

vértices do molde resultante armazenados em uma matriz. 

As Figuras 6.9 e 6.10 a seguir apresentam exemplos de moldes gerados através de 
Varreduras Translacionais. 

Figura 6.9 - Molde gerado utilizando-se Varredura Translacional Simples; 
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Figura 6.10 - Molde gerado utilizando-se Varredura Translacional Cônica; 

6.4.1.3 Varreduras Rotacionais Possíveis 

Os tipos de Varredura Rotacional implementados no Modelador são: simples aberta, 

simples fechada e helicoidal (descritas na seção 3.3). 

Da mesma forma que nas Varreduras Translacionais, o usuário deve fornecer um 

conjunto de parâmetros que definem a varredura e, em seguida, construir a face geradora através 

do canvas2D. Após isso funções irão operar sobre esses dados, chamando outros procedimentos 

responsáveis pela composição da matriz de transformação e pela multiplicação dessa matriz pelo 

vetor de vértices, e retornando um ponteiro para a matriz que contem todos os vértices do molde 

criado. 
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A seguir, apresenta-se uma descrição das funções que implementam as Varreduras 
Rotacionais: 

double** Molde_Rotacional_Simples(int vert, double** vetor, int angulo, int 
eixo, int resolucao): essa função recebe como parâmetros a quantidade de vértices da face 

geradora, um vetor contendo esses vértices, o ângulo (em graus), o eixo de rotação e uma 

resolução que defme de quantos em quantos graus (incremento angular) a face será rotacionada, 

ou seja, a quantidade de passos a serem realizados até atingir o ângulo fmal. Antes do cálculo do 

incremento angular, essa função chama rotinas que irão verificar se o eixo de rotação não 

intercepta a face geradora. Se isso não ocorrer, calcula o incremento e chama outras rotinas para 

alocar memória para o molde resultante, para gerar a matriz de rotação e para, de passo em passo, 

multiplicar essa matriz por um vetor de vértices acumulativo, gerando todos os vértices do 
molde; 

double** Molde_Rotacional_Aberto(int vert, double** vetor, int angulo, int 
resolucao): além da quantidade de vértices da face geradora e do vetor que os contém, essa 

função necessita do ângulo de rotação e de uma resolução que defme o incremento angular e a 

quantidade de passos a serem realizados. O eixo de rotação será implicitamente defmido pelos 

vértices inicial e fmal da face geradora. Após calcular o incremento angular, essa função chama 

rotinas para alocar memória para o molde fmal, para gerar a matriz de rotação e para multiplicá-

la pelo vetor de vértices acumulativo passo a passo; 

double** Molde_Rotacional_Helicoidal(int vert, double** vetor, int angulo, int 
altura, int eixo, int resolucao): os parâmetros dessa função são a quantidade de vértices da 

face geradora, o vetor de vértices, o eixo e o ângulo de rotação, a altura a ser atingida no processo 

de translação, e uma resolução defmindo a quantidade de passos a serem realizados. Essa função 

chama rotinas para verificar se o eixo de rotação não intercepta a face geradora e, também, se 

devido à altura e o ângulo a serem atingidos a própria face não se interceptará durante o processo. 

Se nenhum desses problemas acontecer, outras rotinas irão alocar memória para o molde, gerar a 

matriz de transformação (com translação e rotação) e multiplicar essa matriz pelo vetor de 
vértices acumulativo passo a passo. 
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A Figura 6.11 apresenta um molde gerado através de Varredura Rotacional Aberta. 

Figura 6.11 - Molde gerado utilizando-se Varredura Rotacional Aberta; 

Com isso encerra-se a apresentação das rotinas relacionadas as Técnicas de Varredura. A 

seguir apresenta-se descrições referentes às Curvas e Superfícies Livres NURBS, a outra técnica 

de modelagem implementada no Modelador de Moldes. 
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6.4.2 CURVAS E SUPERFÍCIES LIVRES NURBS 

Quando iniciaram-se os trabalhos de implementação relacionados à NURBS, optou-se 

pela construção de um conjunto de procedimentos adicionais aos da descrição da curva ou 

superfície, voltados para a manipulação das mesmas. Entre os procedimentos de manipulação 

estão os algoritmos para inserção e remoção de nós do vetor, para aumentar o grau do polinômio 

interpolador, entre outros. Isso permitiu obter um conjunto expressivo de ferramentas para a 

construção de vários tipos de superfícies. A implementação de tais algoritmos baseou-se, 

principalmente, em [Pie95]. A seguir, tem-se uma descrição desses algoritmos. 

As rotinas a seguir são para a obtenção dos pontos pertencentes às curvas e superficies 
para um determinado valor do(s) parâmetro(s): 

int FindSpan(int n, int p, double u, double* U): essa função determina o índice do 
intervalo do vetor de nós U no qual se encontra o valor do parâmetro u dado, onde n é o número 
de pontos de controle menos um, ep é o grau da curva; 

void FindSpanMult(int n, int p, double u, double* U, int* k, int* s): esse 
procedimento chama FindSpan para retornar a posição k do parâmetro procurado u no vetor de 
nós U, e retorna também a sua multiplicidade s (número de vezes que ele se repete no vetor); 

void BasisFuns(int k, double u, int p, double* U, double* N): essa função calcula 
as funções base não zero para um determinado grau p, para um valor de parâmetro u e um vetor 
de nós U, e as retorna em um vetor de valores N; 

void NURBS_CurvePoint(int n, int p, double u, double* U, double** Pw, 
double** C): esse procedimento calcula um ponto na curva NURBS para um determinado valor 
do parâmetro u, grau da curva p, vetor de nós U e vetor geométrico Pw que contém os pontos de 
controle normalizados, retornando-o em C; 

void NURBS_SurfacePoint(int n, int p, double u, double* U, int m, int q, 

double v, double** V, double*** Pw, double** S): esse procedimento calcula um ponto na 
superficie NURBS para determinados valores dos parâmetros u (grau p) e v (grau q), vetores de 
nós U e V, e matriz geométrica Pw que contém os pontos de controle normalizados definindo a 
malha, retornando-o em S; 



Capítulo 6 - A Implementaçâ'o do Modelador de Moldes 	 79 

Os procedimentos seguintes são responsáveis pela manipulação das formas NURBS: 

void CurveKnotins(int np, int p, double u, double* Up, double" Pw, int k, int 
s, int r, int* nq, double* Uq, double** Qw): esse procedimento insere um nó u no intervalo 
[uk , uk+i] em um vetor de nós Up múltiplas vezes (r), desde que r + s p, onde s representa a 
multiplicidade anterior de u em Up e p representa o grau da curva, resultando em um novo vetor 
Uq. Calcula também a nova quantidade de pontos de controle (nq) e o novo vetor geométrico 
(Qw) a partir do antigo Pw; 

void SurfaceKnotins (int np, int p, double* Up, int mp, int q, double* Vp, 

double*** Pw, int dir, double u_v, int k, int s, int r, int* nq, double* Uq, int *mq, 

double* Vq, double*** Qw): esse procedimento realiza a inserção de nós (u v) em vetores 

utilizados para a construção de superfícies NURBS. O processo é o mesmo realizado por 

CurveKnotIns. A única diferença é que para adicionar u v ao vetor de nós Up deve-se adicionar 

pontos de controle em cada uma das mp + 1 colunas da malha de controle; e para adicionar u v 
ao vetor de nós Vp deve-se adicionar pontos de controle em cada uma das np + 1 linhas da malha 
de controle; 

void RefineKnotVectCurve (int n, int p, double* U, double" Pw, double* X, int 

r, int* nq, double* Ubar, double** Qw): esse procedimento realiza o refinamento do vetor 

de nós para curvas, inserindo em U todos os elementos de um outro vetor X com r + 1 elementos; 

calcula e retorna a nova quantidade de pontos de controle (nq), o novo vetor de nós (Ubar), e os 
pontos de controle (Qw) derivados do original Pw; 

void RefineKnotVectSurface (int np, int p, double* Up, int mp, int q, double* 

Vp, double*" Pw, double* X, int r, int dir, int *nq, double* Ubar, int *mq, double* 

Vbar, double*** Qw): esse procedimento realiza o refinamento do vetor de nós para superfícies 

nas direções paramétricas u ou v, bastando indicar a direção através de um de seus argumentos 

(dir). No restante, o processo é o mesmo realizado em RefineKnotVectCurve; 

void RemoveCurveKnot (int n, int p, double u, double* U, int r, int s, int num, 

double** Pw, int *t): esse procedimento tenta remover num vezes o nó u (posição r, 

multiplicidade s) de um vetor U, recalculando o novo vetor geométrico e retornando-o em Pw 

mesmo, bem como a quantidade de vezes que o nó foi de fato removido (t); 
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void DegreeElevateCurve (int n, int p, double* U, double** Pw, int t, int *nh, 

double* Uh, double** Qw): esse procedimento aumenta o grau da curva de p para p + t, onde 
t 	1, retornando o novo número de pontos de controle (nh), os novos pontos de controle (Qw) e 
o novo vetor de nós (Uh); 

A próxima seção descreve a construção de ferramentas para a defmição das curvas livres 
NURBS. 

6.4.2.1 Curvas NURBS 

Assim como foi implementada uma área de desenho bidimensional para a obtenção de 

faces geradoras utilizadas na construção de superfícies através de técnicas de varredura (ver 

seção 6.4.1.1), para NURBS também foi implementada uma área de desenho 2D, denominada 
canvasNURBS (Figura 6.2). Através de seu menu o usuário tem acesso a todas as primitivas 
NURBS disponíveis no Modelador de Moldes e pode construir suas próprias curvas livres. As 
curvas construídas nessa área darão origem às Superfícies NURBS, como descrito adiante. 

Nessa área o usuário pode, além de fornecer as coordenadas dos pontos de controle de 

uma curva livre (ou, por exemplo, os ângulos inicial e fmal e o raio para a construção de um 

círculo), manipular as curvas criadas, seja alterando a posição de pontos de controle 

isoladamente ou transladando a curva como um todo. Essas duas operações são realizadas 

diretamente na área de desenho, através do mouse. No caso de alterar a posição de um ponto de 
controle, basta selecioná-lo com o cursor do mouse e apontar para sua nova posição, sendo que a 
"nova" curva será exibida em seguida. 

O menu implementado para o canvasNURBS dá acesso aos procedimentos de construção, 

manipulação das curvas e também fornece opções para mostrar ou ocultar o polígono de controle 

da curva, os eixos coordenados com escala, e uma grade de controle posicionada sobre o espaço 

2D. O usuário pode usar essa grade como referência quando realiza a entrada de pontos ou a 

manipulação das curvas. A Figura 6.12 apresenta o canvasNURBS com o eixo coordenado e uma 

curva de forma livre com seus pontos de controle (doze pontos e grau da curva igual a três). 
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Figura 6.12 - O canvasNURBS com eixos coordenados e uma curva livre; 

O Quadro 6.2 apresenta todos os tipos de curvas disponíveis no canvasNURBS e os 
parâmetros necessários para sua criação. 
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Faces Geradoras Parâmetros necessários 
Curvas Livres: o usuário deve fornecer o número de pontos de controle e o grau 

da curva; em seguida indicar a posição de cada ponto de controle 
diretamente no canvasNURBS, utilizando o mouse ou através de 
uma caixa de diálogo; 

Círculos e Arcos: requer os ângulos inicial e fmal e o raio; em seguida é criado 
automaticamente 	o 	círculo 	ou arco 	com 	as 	características 
desejadas e centro na origem; 

Cônicas: o usuário deve fornecer os pontos inicial e fmal, e um terceiro 

ponto pelo qual a cônica deverá passar; 

Elipses: o usuário deve fornecer os comprimentos das diagonais horizontal 

e vertical, e a posição do centro da elipse; 

Poligonais livres: requer o número de pontos de controle; o usuário indica as 

coordenadas dos pontos diretamente no canvasNURBS ou através 
de uma caixa de diálogo; 

Polígonos: o usuário deve fornecer o número de pontos, e selecionar uma das 

seguintes opções: 

Livre: fornece as coordenadas dos pontos de controle diretamente 
no canvasNURBS ou através de uma caixa de diálogo; 

Circunscrito 	ou 	Inscrito: 	o 	usuário 	indica 	ou 	o 	raio 	da 

circunferência ou o comprimento do lado do polígono; 

Quadriláteros: o usuário pode selecionar entre: 

Quadrado: deve fornecer o comprimento do lado; 

Retângulo: deve fornecer o comprimento da base e a altura; 

Losango: 	deve 	fornecer 	os 	comprimentos 	das 	diagonais 
horizontal e vertical; 

Triângulos: o usuário pode selecionar entre: 

Equilátero: deve fornecer o comprimento do lado; 

Isósceles: deve fornecer o comprimento da base e a altura. 

Quadro 6.2 - Curvas permitidas no canvasNURBS; 



Capítulo 6- A Implementação do Modelador de Moldes 	 82 

Faces Geradoras Parâmetros necessários 
Curvas Livres: o usuário deve fornecer o número de pontos de controle e o grau 

da curva; em seguida indicar a posição de cada ponto de controle 
diretamente no canvasNURBS, utilizando o mouse ou através de 
uma caixa de diálogo; 

Círculos e Arcos: requer os ângulos inicial e fmal e o raio; em seguida é criado 
automaticamente 	o 	círculo 	ou arco 	com 	as 	características 
desejadas e centro na origem; 

Cônicas: o usuário deve fornecer os pontos inicial e fmal, e um terceiro 

ponto pelo qual a cônica deverá passar; 

Elipses: o usuário deve fornecer os comprimentos das diagonais horizontal 

e vertical, e a posição do centro da elipse; 

Poligonais livres: requer o número de pontos de controle; o usuário indica as 

coordenadas dos pontos diretamente no canvasNURBS ou através 
de uma caixa de diálogo; 

Polígonos: o usuário deve fornecer o número de pontos, e selecionar uma das 

seguintes opções: 

Livre: fornece as coordenadas dos pontos de controle diretamente 
no canvasNURBS ou através de uma caixa de diálogo; 

Circunscrito 	ou 	Inscrito: 	o 	usuário 	indica 	ou 	o 	raio 	da 

circunferência ou o comprimento do lado do polígono; 

Quadriláteros: o usuário pode selecionar entre: 

Quadrado: deve fornecer o comprimento do lado; 

Retângulo: deve fornecer o comprimento da base e a altura; 

Losango: 	deve 	fornecer 	os 	comprimentos 	das 	diagonais 
horizontal e vertical; 

Triângulos: o usuário pode selecionar entre: 

Equilátero: deve fornecer o comprimento do lado; 

Isósceles: deve fornecer o comprimento da base e a altura. 

Quadro 6.2 - Curvas permitidas no canvasNURBS; 



Capítulo 6- A Implementação do Modelador de Moldes 	 82 

Faces Geradoras Parâmetros necessários 
Curvas Livres: o usuário deve fornecer o número de pontos de controle e o grau 

da curva; em seguida indicar a posição de cada ponto de controle 
diretamente no canvasNURBS, utilizando o mouse ou através de 
uma caixa de diálogo; 

Círculos e Arcos: requer os ângulos inicial e fmal e o raio; em seguida é criado 
automaticamente 	o 	círculo 	ou arco 	com 	as 	características 
desejadas e centro na origem; 

Cônicas: o usuário deve fornecer os pontos inicial e fmal, e um terceiro 

ponto pelo qual a cônica deverá passar; 

Elipses: o usuário deve fornecer os comprimentos das diagonais horizontal 

e vertical, e a posição do centro da elipse; 

Poligonais livres: requer o número de pontos de controle; o usuário indica as 

coordenadas dos pontos diretamente no canvasNURBS ou através 
de uma caixa de diálogo; 

Polígonos: o usuário deve fornecer o número de pontos, e selecionar uma das 

seguintes opções: 

Livre: fornece as coordenadas dos pontos de controle diretamente 
no canvasNURBS ou através de uma caixa de diálogo; 

Circunscrito 	ou 	Inscrito: 	o 	usuário 	indica 	ou 	o 	raio 	da 

circunferência ou o comprimento do lado do polígono; 

Quadriláteros: o usuário pode selecionar entre: 

Quadrado: deve fornecer o comprimento do lado; 

Retângulo: deve fornecer o comprimento da base e a altura; 

Losango: 	deve 	fornecer 	os 	comprimentos 	das 	diagonais 
horizontal e vertical; 

Triângulos: o usuário pode selecionar entre: 

Equilátero: deve fornecer o comprimento do lado; 

Isósceles: deve fornecer o comprimento da base e a altura. 

Quadro 6.2 - Curvas permitidas no canvasNURBS; 



Capítulo 6- A Implementação do Modelador de Moldes 	 82 

Faces Geradoras Parâmetros necessários 
Curvas Livres: o usuário deve fornecer o número de pontos de controle e o grau 

da curva; em seguida indicar a posição de cada ponto de controle 
diretamente no canvasNURBS, utilizando o mouse ou através de 
uma caixa de diálogo; 

Círculos e Arcos: requer os ângulos inicial e fmal e o raio; em seguida é criado 
automaticamente 	o 	círculo 	ou arco 	com 	as 	características 
desejadas e centro na origem; 

Cônicas: o usuário deve fornecer os pontos inicial e fmal, e um terceiro 

ponto pelo qual a cônica deverá passar; 

Elipses: o usuário deve fornecer os comprimentos das diagonais horizontal 

e vertical, e a posição do centro da elipse; 

Poligonais livres: requer o número de pontos de controle; o usuário indica as 

coordenadas dos pontos diretamente no canvasNURBS ou através 
de uma caixa de diálogo; 

Polígonos: o usuário deve fornecer o número de pontos, e selecionar uma das 

seguintes opções: 

Livre: fornece as coordenadas dos pontos de controle diretamente 
no canvasNURBS ou através de uma caixa de diálogo; 

Circunscrito 	ou 	Inscrito: 	o 	usuário 	indica 	ou 	o 	raio 	da 

circunferência ou o comprimento do lado do polígono; 

Quadriláteros: o usuário pode selecionar entre: 

Quadrado: deve fornecer o comprimento do lado; 

Retângulo: deve fornecer o comprimento da base e a altura; 

Losango: 	deve 	fornecer 	os 	comprimentos 	das 	diagonais 
horizontal e vertical; 

Triângulos: o usuário pode selecionar entre: 

Equilátero: deve fornecer o comprimento do lado; 

Isósceles: deve fornecer o comprimento da base e a altura. 

Quadro 6.2 - Curvas permitidas no canvasNURBS; 



Capítulo 6 - A Implementação do Modelador de Moldes 86

Em seguida, é criada uma nova superficie NURBS translacional identificada pelo nome

fornecido pelo usuiário, com base na curva geradora e deslocamentos em x,y e z.

A Figura 6.15 apresenta um molde gerado através do método descrito acima, utilizando

como geradora uma curya livre NURBS (Figura 6.12). O molde foi rotacionado e transladado

para obter uma melhor visão.

Figura 6.15 - Molde gerado a partir de uma superficie translacional NURBS;

Pode-se observar na Figura 6.15 que o molde não é mais uma simples superfície, mas um

objeto sólido com uma certa espessura, o qual pode ser perfeitamente representado através de

uma estrutura B-Rep. O processo utilizado para transfonnar as superficies em moldes sólidos

será descrito na seção 6.5.1.
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Superlicíes de rotação

O método de criação de superficies de rotagão é idêntico ao adotado para criar superfícies

translacionais no que diz respeito à criação e confirmação da curva geradora. A diferença está

nos parâmetros a serem especificados. Nesse caso, o usu¿irio deve fornecer, além do nome do

molde, o eixo sobre o qual será realizada a rotação (x,y, z ou qualquer) e o ângulo de rotação. Se

o usuiírio optar por realizar a rotação sobre um eixo qualquer, esse será implicitamente definido

pelos pontos inicial e final da curva geradora.

Para esse tipo de superficie, o Modelador realiza, de forma transparente ao usuário, um

ajuste sobre a curva antes de gerar a malha de controle palla a superficie. Esse ajuste consiste em

estudar os pontos inicial e final da curva e, se qualquer um deles estiver definido muito próximo

do eixo de rotação toda a curva será transladada para que o ponto em questão coincida com o

eixo (isso não é válido quando o eixo for qualquer). Essa verificação tem o objetivo de evitar a

construção de superficies sem sentido, tais como superfîcies com pequenos buracos, ou evitar

que, no processo de rotação, a curva acabe por interceptar a si propria.

A Figura 6.16b exemplifica um molde construído através da rotação da curva da Figura

6.I6a sobre o eixo y, e ângulo de rotação igual a 360 graus. Pode-se notar que esse molde

também possui espessura, tendo-se tomado, portanto, um sólido.
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o

o

Figura 6.16(a) - Curva livre NURBS à ser rotacionada;

Figura 6.16(b) - Molde gerado a partir de uma superficie rotacional NLIRBS;
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S aperJicíes controladas (ruled surføces)

Para gerar superficies desse tþo o usu¡irio fornece como parâmetro o nome do molde a

ser criado. Feito isso é exibido o canvasNURBS, no qual o usuiário define quantas curvas

geradoras achar necessário (>2) parc criar a superfície. Não é necessário especificar esse número

com antecedência, basta ir criando as curvas e posicionando-as no espaço 3D através do menu

Contïrmør, opção Conlírmør Curvo. Quando achar que o número de curvas definidas é

suficiente, o usurírio deve confirmar a criação da superfície através do menu ConJïrmar, opção

ConJírmør Superlicie.

O Modelador rcaliza um processo de adequação das curvas definidas, que consiste nos

seguintes passos:

l. Garantir que todas as curvas estejam definidas na mesma faixa de valores dos

parâmetros, de zero a um;

2. Se os graus das curvas são diferentes, tomar o maior deles e fazer com que as demais

passem a ter esse grau, através do processo de elevação do grau (procedimento

DegreeElevateCurve);

3. Se os vetores de nós não forem idênticos, combiná-los prira obter um r¡nico vetor U.

Mais precisamente, u¡ estará em U se estiver em qualquer um dos vetores que definem

as curvas e a máxima multiplicidade eue u¡ tiver em qualquer um dos vetores será

mantida em U. Por exemplo, considerando apenas duas curvas: se Ul : {0, 0, O, 1,2,

2,4,4,4\ eIJ2 = {0,0, 0,1,2,3,4,4,4}, entãoU: {0,0,0, l, 2,2,3,4,4,4\;
4. Usando U, aplicar o procedimento de refinamento do vetor de nós

(RefineKnotVectCurve) a todas as curvas.

Esse último passo define os valores finais para o número de pontos de controle, a malha

de controle propriamente dita, e os pesos de cada ponto.
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circunferência ou o comprimento do lado do polígono; 
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Equilátero: deve fornecer o comprimento do lado; 

Isósceles: deve fornecer o comprimento da base e a altura. 

Quadro 6.2 - Curvas permitidas no canvasNURBS; 
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Figura 6.17(b) - Molde gerado a partir de uma superfície controlada NURBS;

A próxima seção descreve o processo escolhido e implementado para tomar sólidos os

moldes gerados com superficies NURBS, de forma a representá-los através de uma estrutura B-

Rep.
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6.s REPRESENTAÇÃO TNTERNA DOS MOLDES
GERADOS

A decisão de utilizar uma estrutura Boundary Representatíon (B-Rep) para afinazenar

internamente os moldes gerados pelo Modelador levou em consideração, principalmente, as

vantagens quando o mesmo for acoplado ao Simulador de Escoamento de Fluidos e ao

Visualizador. O Simulador, como mencionado anteriormente, representa a superficie do fluido

através de uma estrutura B-Rep e o Visualizador implementa procedimentos que atuam sobre

estas estruturas aplicando algoritmos de tonalização, tais como Gouraud e Phong [Ces95]. Nesse

caso, é essencial que tanto o molde quanto o fluido estejam representados pela mesma estrutura.

Como apresentado na seção 2.4, a estrutura de dados B-Rep é complexa, exigindo

manipulagão dinâmica de memória e a manutenção de um conjturto de ponteiros utilizados para

conectar os elementos da estrutura e especificar a topologia do objeto que está sendo construído.

Também verificou-se que tal topologia pode ser mantida correta através da utilização dos

chamados Operadores de Euler, sendo que o Modelador utiliza cinco deles e seus inversos.

A implementação desses operadores foi realizada de forma a tomar fücil e transparente a

sua trtilização no restante do código do Modelador. Assim, na construgão de um objeto não é

necessário manipular diretamente a memória ou ponteiros, bastando fornecer os dados

geométricos, tais como coordenadas de vértices, aos operadores de Euler apropriados. Esses se

encarregam de construir a estrutura, mantendo-a topologicamente correta.

Um molde gerado através das técnicas de varredura implementadas já constitui um sólido

válido, devido ao próprio processo de implementação dos algoritmos de varredura e do conjunto

de faces geradoras admitidas pelo Modelador. Assim, sua representação por um estrutura B-Rep é

simples e direta.

Já uma superficie NURBS gerada pelo Modelador através dos procedimentos vistos

anteriormente é apenas uma "casca" sem espessura que não satisfaz os requisitos matemáticos de

um objeto sólido [Req80], o que toma impossível a sua representação através da B-Rep. Portanto,

há necessidade de se transformar essa "casca" em um sólido.
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Quadro 6.2 - Curvas permitidas no canvasNURBS; 
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obtendo-se assim dois novos pontos paracada ponto de controle original e, portanto, duas novas

curvas derivadas da original, a qual será descartada.

A Figura 6.18 exemplifica o processo. Ne14 a curva em vermelho é a original e as curvas

em azvl representam as que foram criadas através do processo descrito acima. Os polígonos de

controle estão representados com linhas pontilhadas e os segmentos de reta pretos representam

os vetores utilizados para o cálculo.

Figura 6.18 - O processo de extrusão;

Além de ser um processo bem mais rápido do que o anterior, ficou extremamente fácil

evitar problemas como o da construção do cone e de outros moldes semelhantes. O

procedimento, ao detectar pontos coincidentes com o eixo de rotação, toma como vetor referente

ao ponto o próprio eixo, e não o vetor perpendicular ao segmento adjacente. A Figura 6.19

mostra como ftca a extrusão de uma curva que se encaixa neste caso.

Figura 6.19 - Extrusão de um ponto coincidente com o eixo;
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O deslocamento a ser utilizado para calcular os pontos de controle depende da escala

segundo a qual o espaço tridimensional está dividido, a qual é especificada no Simulador

FREEFLOW. Como o Modelador ainda não está integrado ao FREEFLOW, utiliza-se um valor

default para essa escala.

Uma vez completado o processo de extrusão, aplica-se o procedimento de construção de

superficie desejado a ambas as curvas, gerando-se assim duas superfícies. Deve-se ressaltar que,

quando o molde baseia-se em uma superficie controlada (ruted surface), o processo de extrusão

deve ser realizado para todas as curvas geradoras.

Os procedimentos implementados responsáveis por gerar a B-Rep a partir das duas

superficies obtidas através da extrusão são, também, responsáveis pela rcalização de pequenos

acertos, tais como conectá-las em suas extremidades, ou mesmo transladar determinadas faces,

como a superior, a inferior ou as laterais de uma das superficies, dependendo do tipo de molde a

ser criado. O objetivo disso é produzir espessura nessas partes, por exemplo, o fundo de um copo

gerado através da translação de uma circunferência.

A seguir tem-se uma descrição dos procedimentos envolvidos nesse processo:

void Realizar-Extrusao_Curva(int n, double* Cur7, double"* Cur2, double*

normal, int fechada): esse procedimento utiliza-se da quantidade de pontos de controle que

definem a cuwa (z), de um vetor contendo todos os pontos de controle (CurL) e de umflag que

informa se a curva é fechada ou não para rcalizar o processo de extrusão descrito acima e gerar

duas novas curvas (CurI e Cur2) derivadas da original. Retoma, também, o vetor normal ao

plano da curva (normal);

void Construir-Extrusao_BRep_Translacional_simples(void): esse procedimento

utiliza Realizar-Extrusao-Curva para obter as duas curvas derivadas da original, chama as

rotinas necessárias para gerar duas superficies de translação a partir dessas cr¡rvas e para conectá-

las, gerando um único objeto (molde) sólido;

void Construir-Extrusao_BRep_Rotacional_simples(void): após obrer as duas

curvas com o uso de Realizar_Extrusao_Curva, esse procedimento verifica se existe algum

ponto de controle da curva original coincidente com o eixo de rotação. Se isso acontecer,

recalcula os pontos de controle das curvas derivadas referentes ao ponto coincidente utilizando

não mais o vetor normal, mas o próprio eixo de rotação (Figura 6.19). Em seguida chama as
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rotinas necessárias para gerar duas superfícies de rotação a parttr das curvas e pam conectá-las,

gerando um único objeto sólido;

void Construir-Extrusao-BRep_superficie_Controlada(void): diferentemente dos

anteriores, esse procedimento deve aplicar Realizar_Extrusao_Curva a cada uma das curvas

geradoras que definem a superficie. Após todas terem sido geradas, chama rotinas para construir

as duas superficies controladas e para conectá-las gerando um único objeto sólido;

Todos os moldes apresentados no decorrer desse capítulo foram gerados utilizando o

método descrito acima e já estäo representados, intemamente, pela B-Rep. A seguir, serão

apresentados mais alguns moldes construídos no Modelador e também representados

intemamente pela B-Rep.

Figura 6.20 - Molde gerado a partir de uma Superficie Controlada NURBS
utilizando como primitivas um quadrado e uma curva liwe NURBS;
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Figura 6.21- Molde gerado a partir de uma Superfície Rotacional NURBS
utilizando um polígono aberto como face geradora;
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6.6 TÉcNrcAs DE TNTERAÇÃo coM o usuÁnro

Como já mencionado, o Modelador foi desenvolvido sobre o ambiente de janelas X
Wíndow utilizando as bibliotecas X Toolkit Intrinsics (Xt) e Mottf (Xm). Do ponto de vista do

usuário, essas bibliotecas garantem a padronização do look and feel da tnterface e modularidade

dos diálogos de interação. Já do ponto de vista do programador, elas simplificam

consideravelmente o projeto e desenvolvimento das interfaces com o usuário.

Em resumo, essas bibliotecas fomecem um conjunto de elementos de interface

denominados widgets. Como citado na seção 5.2, esses elementos encapsulam geometria e

comportamento parc a exibição das propriedades e informações dos objetos das aplicagões. O

termo geometria refere-se à aparência do componente, e o termo comportamento refere-se à sua

funcionalidade [Con92].Na seção 6.6.1 serão apresentadas algumas implementações referentes

ao ambiente da aplicação, ou seja, os mecanismos que permitem a interação do usuário com o

sistema e que procuram manter a padronização da interface.

Já na seção 6.6.2 serão apresentadas as técnicas de interação 2D implementadas no

Modelador, e na seção 6.6.3 discute-se como o usuiirio interage com os moldes tridimensionais

criados.

6.6.1 O AlmmNrE DA ApLrcAÇÃo

Toda vez que o usuririo interage com alguma widget, por exemplo, rcalizando a escolha

de alguma opção através de um menu, ou utilizando o mouse na ârea de trabalho, a aplicação é

notificada e realiza as devidas ações para que a solicitação do usuário seja atendida.

Genericamente, pode-se dizer que esse é um mecanismo de 'tratamento de eventos", o que

resulta na execução de diversas rotinas, denominadas callbacks.

No Modelador esse mecanismo é utilizado para permitir que o usu¿irio tenha acesso às

principais operações através de uma barra de menu, e também para que possa fornecer dados

através de caixas de diálogos e interagir com os objetos diretamente através do mouse.

Em todas as áreas de desenho implementadas no Modelador, canvas2D, canvasNURBS e

canvas3D, que é onde os moldes tridimensionais são exibidos e manipulados, foram definidas

certas operações que o usuário pode realizar com o auxílio do mouse, como fornecer ou alterar a
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posição de um ponto de controle de uma curr/a, ou selecionar uma curva dentro de um conjunto

para que a mesma possa ser editada separadamente. Isso só é possível através da definição de três

rotinas (callbacks), uma para cada ¿írea de desenho. Essas rotinas entram em agão assim que o

usu¿irio realiza alguma tarefa com o mouse. São elas:

vo¡d Eventos-Entrada(Widget area, XtPointer client_data, XtPointer

cal!-data): utilizada para tratar os eventos do mouse que ocorrem no canvas3D. Sua função é

permitir que o usurário selecione uma curva pertencente ao conjunto de curvas que definem uma

superficie para que a mesma seja manipulada separadamente. Isso é feito através da seleção de

um de seus pontos de controle;

void Eventos-Entrada2D(Widget area, Xevent* event, String* args, int*

num-args): utilizada para tratar os eventos do mouse que ocoffemno canvas2D. Permite que o

usuiírio forneça pontos de controle diretamente na área de desenho, através do mouse. Essa é uma

das formas possíveis para a definigão de primitivas2D (faces geradoras) utilizadas na geragão de

moldes através das técnicas de varedura;

voíd Eventos-EntradaNURBS(Widget area, Xevent* event, String" args, int*

num-args): utilizada para tratar os eventos do mouse que ocorrem no canvasN(JRBS. Essa

rotina permite que o usu¿irio fomeça pontos de controle para a construção de curvas liwes

NU)tBS utilizadas na geração de superfícies. Além disso, permite que a posição desses pontos de

controle seja alterada interativamente.

Apesar das bibliotecas Xt e Xm simplificarem a construção das interfaces, a frequente

necessidade de se criar o mesmo tipo de componente na interface alterando-se apenas algumas de

suas características, como o texto de um bot?io, motivou a implementação de um conjunto de

funções de apoio a criação dos componentes mais freqüentes. Algumas delas são:

Widget CreatelabelText(Widget parent, char" string): usada para criar um rótulo,

passado como parâmeho (string), e um campo texto no qual o usuário deverá fomecer o dado

requisitado; retoma um ponteiro para esse campo;

Widget CreateRadioButton(Widget parent, char* string): usada para criar um

botão no estilo "rádioo'no local desejado; retorna um ponteiro para esse botão;
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Widget CreatePushButtonLabel(Widget parent, char* string): usada para criar

um botão com um determinado rótulo através do qual o usuário pode acionar algum

procedimento ou confirmar/cancelar alguma operação; retoma um ponteiro para esse botão;

void CreateMessage(Widget parent, char* string, int ok, int cancel, int help):

usada para mostrar um aviso ao usuário, por exemplo uma mensagem de erro;

widget createMenu(MenuType type, char* name, widget parent,

MenuDescription* desc, XtPointer client-data): usada para criar uma barra de menu em

uma determinada área de trabalho, no caso do Modelador, nas ¡íreas de desenho. Recebe como

parâmetro uma estrutura contendo os campos e a hierarquia do menu desejado e retorna um

ponteiro prira o objeto final;

A tarefa de desenhar os objetos construídos pelo usuário, sejam esses faces geradoras,

curvas NURB,S ou os próprios moldes foi simplificada com a construção de algumas funções que

"escrevem" diretamente nas áreas de desenho. Essas funções evitam a repetigão do código

necessário para a rcalização do desenho nas diferentes rotinas da implementação. Algumas delas

são:

void Line(Position x0, Position y0, Position xl, Position yl), void

Line2D(Position x0, Position y0, Position x1, Position yl), void

LineNURBS(Position x0, Position y0, Position xl, Position yl): essas funções são

utilizadas para construir segmentos de reta na área de desenho principal (canvas3D) e nas áreas

de desenho auxiliares (canvas2D e canvasNuRBÐ. Esses segmentos são especificados através de

dois pontos passados como parâmetros, no primeiro caso tridimensionais, nos outros dois,

bidimensionais;

vo¡d Circle(Position x, Position y, int ratio): essa função é utilizada para desenhar

um círculo com centro, raio e cor especificados em uma ârea da aplicação;

A implementação do Modelador de Moldes Tridimensional no ambiente X llindow

utilizando as bibliotecas Xt eXrz possibilitou apadronização de todas as operações que o usuário

final pode realizu no Modelador. Outra característica importante foi a obtenção de um sistema

enxuto e de fäcil manutenção.
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6.6.2 TÉcmc¿.s DE INTERAçÃo 2D

Como apresentado, as técnicas de modelagem empregadas no Modeladoro Técnicas de

Varredura e Curvas e Superficies Livres NURBS, utilizam para geração dos moldes

tridimensionais faces geradoras 2D, as quais são criadas e manipuladas nas iíreas de desenho

canvas 2 D e canvasNURBS, respectivamente.

Assim, para facilitar a tarefa do usuiário na definigão de tais faces, foram implementadas

algumas técnicas de interação 2D que são apresentadas abaixo:

l) Esticamento (rubberbanding): no Modelador essa técnica é utilizada para definição das faces

geradoras diretamente nas ¿ireas de desenho, com o auxílio do mouse. Por exemplo, para a

construção de um segmento de reta basta posicionar o cursor na posição inicial desejada,

apertar Qtress) um botão do mouse, mante-lo pressionado e movimentar o cursor, visualizando

assim o segmento em diferentes posições. Para fixar o ponto final do segmento basta solt¿r

(release) o botão na posição desejada. A Figura 6.22 exemplifica o processo descrito;

Figura 6.22 - Exemplo da técnica de Esticamento (rubberbanding);

2) Arrastamento (dragging): essa técnica permite a movimentação de um objeto (translação) de

uma posição para outra, sob o controle do mouse. A Figura 6.23 exemplifica o processo. No

Modelador essa operação é rcalizada escolhendo-se uma face através da seleção de um dos

pontos de controle que a define;

\

\

Figura 6.23 - Exemplo da técnica do Arrastamento (dragging);
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3) Escalamento e deformação: consiste em escolher um ponto de controle da face geradora

através do cursor do mouse e reposicioná-lo, visualizando automaticamente a "nova" face. A
Figura 6.24 exemplifica como rcalizar uma deformação em um objeto (curva). Essa é uma

maneira flicil e intuitiva de redimensionar ou deformar o objeto em questão.

Figura 6.24 - Exemplo da técnica de deformação;

Além dessas técnicas de interação direta, o Modelador permite que sejam incluídos nas

iireas de desenho objetos de auxílio a visualização, tais como o sistema de eixos coordenados e

grades 2D, possibilitando um maior controle sobre essas áreas.

A seguir, será descrito o processo utilizado para manipular e alterar os moldes 3D já

construídos.

6.6.3 IxrrRAçAo No AMBTENTE TRTDTMENsToNAL

Na área de desenho do Modelador denominada canvas3D o usuário visualiza os moldes

gerados a partir das técnicas de modelagem apresentadas. Através de um menu disponível a essa

ârea, o usuário tem acesso a um conjunto de parâmetros que permitem redimensionar o domínio

(cubo) de visualização utilizado pelo sistema, escolher o tipo de projeção (Paralela ou

Perspectiva) e alterar a posição do centro de projeção.

Além disso, pode manipular os moldes através de transformações geométricas: translação,

rotação e escala. Utilizando uma caixa de diálogo pode escolher sobre qual eixo irá, rcalizar a

transformação (x, y e z) e fornecer um incremento a essa transformação. Assim, poderá ir
gradativamente visualizando o molde em suas novas posições.

As operações acima não permitem que o usuário altere a forma do molde, mas apenas que

o manipule.

\
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Para alterar a forma do molde o usuário deve agir sob a(s) face(s) geradora(s) que o

definem, ou seja, as técnicas permitidas na fase de criação das faces também podem ser aplicadas

após a geração do molde. Para isso, o usuário deve selecionar uma face geradora no ambiente

3D, o que é feito através da seleção de um de seus pontos de controle com o auxílio do mouse.

Em seguida a face geradora é exibida em uma ¿irea de desenho 2D, na qual pode-se deformá-la,

redimensioná-la ou até mesmo substituila por outro tipo de face. Quando oconer a confirmação

das alterações, o "novo" molde será automaticamente desenhado no ambiente 3D. Assim,

obteve-se um nível de interação satisfatório, sem que o usuário precise adaptar-se a diferentes

formas e procedimentos de manipulação e alteração das faces e moldes gerados. Esse processo é

exemplificado através das figuras abaixo. A primeira @igura 6.25) é o mesmo molde

apresentado na Figrna 6.4 visto de cima, a Figura 6.26 apresenta os pontos de controle das curvas

geradoras através dos quais pode-se escolher uma delas. A figura 6.27 apresenta o molde gerado

após a manipulação (deformação) das curvas geradoras. Essa deformação foi rcalizadacurva por

cufva.

Figura 6.25 - Molde original apresentado no canvas3D;
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Figura 6.26 - Pontos de controle que permitem a escolha da curva geradora;

Figura 6.27 - Molde obtido após a deformação das curvas geradoras;
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6.7 CONSIDERAÇÕES FTNATS

Foram apresentados no decorrer desse capítulo os aspectos de implementação do

Modelador de Moldes Tridimensional. Procurou-se colocar todos os beneficios e dificuldades

encontrados durante o trabalho de implementação gerados pela escolha das técnicas de

modelagem, estrutura de representação intema e técnicas de interação utilizadas. Também,

através de exemplos, pode-se ter uma idéia do poder descritivo do Modelador e de como o

usuário pode interagir com ele na elaboração de seus moldes.

Com esse capítulo encena-se o trabalho de apresentação do Modelador de Moldes

Tridimensional. No capítulo seguinte serão apresentadas as conclusões do trabalho realizado,

bem como os beneficios que ele trouxe ao Sistema FREEFLOW como um todo e, também, ao

aluno do Programa de Mestrado.



cAPÍrrrLoT

coNCLusÕns

7.1 cONSTDERAÇOES TNTCIATS

Quando foi proposto o desenvolvimento do Simulador de Escoamento de Fluidos

Imcompressíveis FREEFLOW 3D [Tom96] verificou-se a necessidade, como no caso 2D, de ter

ferramentas de apoio descrição do projeto do escoamento a ser simulado e também à visualização

dos resultados obtidos. Assim, foram definidos outros dois sub-projetos paralelos ao

desenvolvimento do Simulador. Um deles para a construção do Visualizador de Escoamento

Tridimensional que permitirá que o usu:ário visualize graficamente o comportamento do fluido

em intervalos regulares de tempo. O segundo sub-projeto, tema desse trabalho de Mestrado, foi

proposto com o objetivo de desenvolver um Modelador de Moldes Tridimensional utilizando

técnicas de modelagem geométrica e de interação usurário-computador, provendo o ambiente

FREEFLOW de uma ferramenta que permita, de forma amigável e intuitiva, a descrição dos

moldes 3D nos quais serão injetados os fluidos (contâineres para o escoamento).

As técnicas de modelagem geométrica utilizadas no Modelador de Moldes

Tridimensional permitiram obter um sistema que atende de forma direta às necessidades do

Simulador, ou seja, permitem a construção de um grande conjunto de formas, gerando moldes

dos mais diversos formatos. Já as técnicas de interação usuiírio-computador bidimensionais

utilizadas mostra¡am-se satisfatórias para o nível de interação exigido no Modelador, devido à

natureza 2D das faces geradoras utilizadas nas técnicas de modelagem.
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7.2 CONTRTBUTÇÕES DO TRABALHO

O Modelador de Moldes apresentado nessa Dissertação será incorporado ao Simulador

FREEFLOW e, tarcrbém, ao Visualizador de Escoamento Tridimensional, compondo assim um

sistema no qual o usu¿irio serâ capaz de construir modelos matemáticos e geométricos relativos

ao fluido e ao ambiente da simulação, fornecer e alterar parâmetros referentes à esses modelos,

rcalizar a simulação propriamente dita e, por fim, visualizar o resultado do escoamento em uma

animação.

A principal contribuição desse trabalho foi a disponibilização do Modelador para ser

integrado ao ambiente de simulação FREEFLOW, levartdo a um considerável aumento da

usabilidade do Simulador. Isso porque o Modelador libera o usuário de definir os moldes através

de sua descrição geométrica direta (arquivos contendo informações geométricas e topológicas

dos moldes) como é feito atualmente, permitindo gerar moldes relativamente complexos. Como

contribuigões adicionais associadas ao desenvolvimento desse trabalho de Meshado pode-se

citar:

. A aquisição de experiência no desenvolvimento de sistemas em ambiente gráfico

utilizando as bibliotecas X Toolkit Intrinsics (Xt) e o Motif (Xm);

o A utilização de uma estrutura B-Rep para representação interna dos moldes obtidos e

dos Operadores de Euler para manipulá-la corretamente. Essa estrutura pode ser re-

utilizada em outros trabalhos;

o O estudo e implementação de algoritmos para geração e manipulação de Curvas e

Superfícies Livres NURBS, possibilitando que outros trabalhos na ârea de modelagem

sejam desenvolvidos utilizando essas ferramentas;

¡ O estudo de novas técnicas de interação tridimensional possibilitando, em um futuro

trabalho, aprimorar a entrada de dados do Modelador de Moldes e também do

Simulador como um todo;

o A utilização do softvtare de visualização WK (Yisualization Toolkit), que permitiu a

visualização dos moldes gerados no Modelador na sua forma sólida, e que abriu outras

possibilidades para futuros estudos relacionados à visualização dos escoamentos;
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A seguir encontra-se uma relação de futuros trabalhos a serem realizados no sistema

apresentado e que permitirão sua integragão ao FREEFLOW3D.

7.3 SUGESTOES PARA FUTUROS TRABALHOS

Possíveis extensões a serem introduzidas no Modelador de Moldes Tridimensional dizem

respeito ao aprimoramento de sua interface 3D, aumento de seu poder descritivo e à sua

integração ao Simulador FREEFLOW. A seguir tem-se uma relação de possíveis trabalhos

futuros:

o Implementar uma técnica de interação 3D que permita, principalmente, o

posicionamento dos moldes gerados através do mouse, assim que o Modelador for

integrado com o Simulador FREEFLOW;

r Estuda¡ e aprimorar a utilização das Curvas e Superfícies Livres NURBS e dos

procedimentos de manipulação das mesmas. Entre outras, pode-se implementar

operações booleanas que permitam a criagão de curvas geradoras combinadas, ou seja,

para que se possa unir duas ou mais curvas formando uma só, como uma semi-

circunferência com uma curva livre, por exemplo. Isso possibilitará um aumento

considerável no poder descritivo do Modelador;

o Construir um módulo de interface entre o Modelador de Moldes e o Simulador,

permitindo que o mesmo acesse diretamente a estrutura de dados B-Rep que representa

os moldes gerados;

Finalizando, deve-se ressaltar que o teste do Modelador de Moldes pelos usuários do

FREEFLOWpode resultar na identificação de novas necessidades.
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vrsuAl.,tztçA:o Dos MOLDES NO VTK

Uma vez que o simulador de escoamento de fluidos gera um grande volume de dados está

sendo desenvolvido um Visualizador para permitir a observação desses dados em intervalos

regulares de tempo. Como o Modelador ainda não está acoplado ao Simulador FHEEFLOW nem

ao Visualizador, atualmente só é possível visualizar os moldes gerados através de uma imagem

do tþo "fio-de-aram e" (wíreframe).

Com objetivo de visualizar os moldes como superfícies tonalizadas, decidiu-se

representiá-los de forma a permitir que os mesmos sejam lidos e visualizados no soft,vare WK
(Vísualizatíon Toolkít). O VTK é uma biblioteca de rotinas que permite a construção,

manipulação e visualização de objetos de forma fücil e nþida. A construção pode ser realizada

através de instanciamento de primitivas, de equações matemáticas e através de arquivos de

dados. O sofnttare também permite a manipulação de atores individuais ou de uma cena como

um todo, a manipulação de pontos de observação e fontes de luz, sempre de forma interativa.

A interface entre o Modelador e o VTK é feita através da criagão de um arquivo de dados

com extensão ".vtk" no formato de arquivo do VTK denominado 'þolydata". Esse arquivo

contém as coordenadas de todos os vértices do molde e informações sobre como eles conectam-

se entre si para formarem as faces, ou seja, contém informações geométricas e topológicas sobre

o molde.

Para gerar um arquivo desse tipo no Modelador, após a criação e manipulação do molde,

basta acionar a opção Exportør parø WK do menu Arquívo. Um procedimento irá percorrer

todas as faces da estrutura B-Rep que representa o molde, gravando no arquivo

"nome-molde.vtk" as coordenadas de todos os vértices que as definem.
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Uma pequena parte de um arquivo ".vtk", no caso "moldel.vtk", representando um molde

gerado, é listado a seguir:

# vtk DataFile Version 1.0
Arquivo de visualizacao de molde
ASCII

DATASET POLYDATA
POINTS 5202float
-1 6.000000 -14.000000 3.000000
-16.000000 -l 1.760000 3.000000
-l 6.000000 -9.520000 3.000000
-16.000000 -7.280000 3.000000
-16.000000 -5.040000 3.000000

POLYGONS 5153 258s9
405010151
405152t
4152532
4253543
43s4554
44s556s
4556576

As três primeiras linhas correspondem a um cabeçalho com algum comentário e o
formato no qual o arquivo está escrito, no caso ASCII; DATASET POLYDATA indica o tipo

de representação que este arquivo contém; POINTS 5202 float, indica a quantidade de pontos

que o arquivo contém (5202) e como estão formatados þonto flutuante). Abaixo dessa linha

estão listados todos os pontos do molde, no caso, os vértices das faces; POLYGONS 5153

25859 indica o tipo de objeto a ser construído þolígonos planares são usados para representar

faces), a quantidade desses objetos (5153) e a soma de todos os vértices utilizados para construí-

los (25859). Em seguida estlio informações topológicas de todas as faces, indicando por quantos

vértices ela é formada e quais os índices dos vértices na lista de pontos anterior.

Para visualização desse arquivo é necessária a construção de um procedimento utilizando

a biblioteca "vtk.h", o que pode ser feito em C# ou em Tcl/Tk A seguir, encontra-se um

exemplo de procedimento escrito emTcl/Tk:
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source "colors.tcl"
vtkRenderMaster rm;

# Criar a RenderWindow, o renderer e o ator
set renWin [rm MakeRenderWindow];
set renl [SrenV/in MakeRendere4;
set iren [$renWin MakeRenderWindowlnteractor] ;

#UtiLizar como ator o molde especificado em moldel.vtk
vtkPolyReader reader;

reader SetFilename "moldel.vtk"
vtkPolyMapper lineMapper;

lineMapper Setlnput [reader GetOuþut];
vtkActor lineActor;

lineActor SetMapper lineMapper;
eval flineActor GetProperty] SetColor $yellow;

# Adicionar o ator ao renderer
$renl AddActors lineActor;

# indicar a cor de fundo e o tamanho da janela

$renl SetBackground 1 1 l;
$renWin SetSize 400 400;

$iren Initialize;

$iren SetUserMethod {wm deiconiS, .vtklnteract} ;

Esse procedimento não define fontes adicionais de luz, ou posicionamento de câmera ou

transformações geométricas, utilizando todos os valores defaults. Ele apenas cria elementos que

pemritam a visualização e manipulação do molde, e lê o arquivo identificado por "moldel.vtk"

exibindo-o em amarelo. As figuras 6.5 a 6.8 apresentam moldes visualizados no VTK, utilizando

Gouraud como técnica de tonalização.
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